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ನಾನು ನಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯಲು 
ಪ್ರೇರಕರಾದ 
ಹಾಗೂ 

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ 
ದಿ] ನಾರಾಯಣ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ 

ಮತ್ತು 

ರಾಮಾಯಣ, ಭಾರತ, ಭಾಗವತ 
ಮೊದೆಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿಯ 

ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ: 
ನನ್ನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು 

ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿದ 

ಸಣ್ಣ ಕುಳಿ 

ದಿ! ನಾರಾಯಣ ಹಟಿಗಾರೆ, ಮಾಸೂರ 

ಇವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ 



ನಿಷಯಾನ.ಕ್ರನ:ಣಿಕೆ. 
೧) ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮಾತು | ೧ 

ಇ ಇಲಿ ಇಹ ವಿ) ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಎಕ್ಕೆ 

೪ ಅಧಾ ತ್ಕ ರಾಮಾಯಣ 

೧ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ 

ತ ಕಾಣೆ ೦5 
ಇಸ್ಪತ್ತೈನೆ ನಿಕಿ ಸಂಧಿ. 

ದಿ 

ರಾಮನು ಚಿತ್ರಕೂಟ ನ ದಂಡಕಾರಣ್ಣ ಪ ವೇಶಿಸಿದ ನಿರಾಧನನ್ನು 
ಆಜಿ? ಟು 

ಕೊಂದಿದ್ದು. 1 ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಒದ ಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು oe 
ದಿನ ಕಳೆದ ೨ದು 

ಇಸ್ಟ ಶ್ಕೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿಃ ೧೧ 
ರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಶರಭಂಗ ಮುನಿಗೆ ಮುಕಿ ಯನ್ನು ಕರುಣಿ 

ಇಇ 

ಸಿದ್ದು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಮುನಿಗಳ ನೇಮಾಭಿವ,ದಿ ಪ್ರೆ ೧೧ ೨. ಲ Fa 

ಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು. 

ಪ್ರ ಫೆ ರಡನೆಯ ಸಂಧಿ | ೨9 

ರಾಮನು ಶತಶೈ್ಕೆಜ 
ದ್ದ 2 ನವನ್ನು ಮುನಿಗಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದು. ಮುನಿಗಳಿಂದ 

ಸತ್ಕಾರನನ್ನು ನಡೆದು ೫ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಂಚವಟಿಗೆ ಬಂದರು 
ಸ್ಪತ್ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ: ೩೬ 

ಸಂಚವಟಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಣಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಲಕ ಕ್ಷ್ಮಣರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮನ 
ಮಾಸ ಮಹಾಮತಿಯಾದ ಲಕ್ಷ ಣನಿಗೆ ತತ್ಯ ಜ್ಞಾ ನದ ಬೋಧನೆ 

 ಇಸ್ಪತ್ನಾ ಲೃನೆಯ ಸಂಧಿ : ೫೧ 
ಯು ಸಂಚವಟಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು. 
ಕಾಮುಮೋಹಿತಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಸ ಕ್ರಣಯಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದ್ದು ನಂತರ- 
ಫೇಳದಿರಲು ಆಕೆಯ ಕನಿ ಮೂಗು ಕೊಯ್ಯು ವಿಕೆ ಬರದೂಷಣಕೊಡನೆ 
ಯುದ್ಧ ಅವರ ಮರಣ ಶೂರ್ಹನಖಿಯು ಇ 81 ಹೋಗಿ ದೂರಿದ್ದು 



೬ಪ್ಲಿ 

ಮಾರೀಚನೊಂದಿಗೆ 

೭೪ 

"ತೆ ನೋಹಗೊಂಡಿದ್ದು- 

ನಯಾ ಸೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ನ 
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ಹನುಮಂತ ಸುಗ್ರೀವಾದಿಗಳನ್ನು ಕಂಡ 

ಮೊನೆತ್ತೆನೆಯಂ ಸಂಧಿ: 

ಕಬರಿಯಾಶ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರ 



ಮೊನತ್ತೊ, ೦ದನೆಯ ಸಂಧಿ: °° ಳಂ 

ಸುಗಿ ಸವನೆ ನ್ ೦ತವನ್ನು ತಿಳಿದದ್ದು. ಇಲಿಯೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಆತ 

ನನ್ನು ಗೆಲಿದದ್ದು. ಇಲಿಗೆ ಸದ್ಯ ಫಿ ಕೆಂಣಜಿಸಿದ್ದು 

ಮೂವತ್ತೆ ರಡನೆಯೆ ಸಂಧಿ : ೧೫೩ 

ವಾಲಿಯು "ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಶಾರೆಯ ದುಃಖ ರಾಮನು ತಾರೆಗೆ ತತ್ವ ಜ್ಞಾ ಪೆ 

ಬೋಧಿಸಿದ್ದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು : ಸುಗಿ ಗ್ರೀವನ ಸಬಾ ) ಭಿನೇಕ. ತಾಜ 

ಪ್ರವರ್ಷಣ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ 'ಉನೊಡಸೆ ಮಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು. 

ವಮೂೂವತ್ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ: | ೧೬೫ 

ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಸಂವಾದ ರಾಮನು ರಾಮಭಕ್ಕಗೆ ಮಲಭೂತವಾದ 

ರಾಮ -ಪೂಜಾಕ್ರಮವನ್ನು ಲಕ್ಷ ನಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದು. ಆತ್ಮ ನಿದ್ಯೆ a 

ಭಹಸ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದು. 

ಮೂನತ್ನಾಲ್ಯನೆಯ ಸೇಥಿ : | ಭರ | 

ಇಮನಾಜ್ಞಯ ಪ್ರಕಾರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಇನು ಸುಗ್ರಿ ೇೀವನಿರುವ ಹಂಗೆ 

ಹೋದದ್ದು ಸುಗಿ (ವ, ree ಅಂಗದ ಚ ತಾ ಮುಖ್ಯ ಕಥಿ 

ನಾಯಕರನ್ನು ತನ್ನ ಜಣ ನೆ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದದ್ದು 

ಮೂನಕ್ಕೆ ಬದನೆಯ ಸಂಧಿ: | ೧೪೨ 

ರಾಮ ಸುಗ್ರೀವರ ಸಂವಾದ ಸುಗ್ರೀವನು ದಾನೆ ೧ನ್ನು ಸೀತಾನ್ವೆ (ಷಣೆಯ 

ಸಲುವಾಗಿ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಸ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು. ಮು 1೫0 ಯೋಗಿ 

ನಿಯ ಬಿಲವನ್ನು ಪ್ರನೇಶಿಸಿದ್ದು. ಆಕೆ ಶ್ರೀರಾ ನುನಂಘಿ )ಯನ್ನು 

ಕಂಡುದುದು 

ಮೂನತ್ಮಾರನೆಯ ಸಂಧಿ ; 

ಹರುವ 'ಸಾಂಬನ ಅಂಗದಾದಿಗಳು ಸೀತಾನ್ವೇಷಣೆ ಮುಂದುವೆರಿಸಿದ್ದು 

ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಸಂಪಾತಿಯೆಂಬ 

ಪಕ್ಷಿರಾಜನನ್ನು ಕಂಡು ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತ್ವಾ ಂತವನ್ನು ತಿಳಿದದ್ದು 



ಮೂನತ್ತೇಳೆನೆಯ ಸಂಧಿ: . A ೨೬೦ 
ಸಂಪಾತಿಯು ಆ ಕನಿಶ್ರೇಷ್ಠ ರಿಗೆ ದೇ ಹೋತ್ಪತ್ತಿಯ ವಿನರೆ ಮೊದಲಾದ 
ವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಚಂದ್ರ ಮ ಮುನಿಯ ನಿನರ ತಿಳಿಸಿ ದ್ದು 

ಸುಂದರೆ ಕಾಂಡ 

ನುಣನತ್ತೆಂಟನೆಯೆ ಸಂಧಿ: ; | ೨೩೩ 
ಹೆನುಮಂತನು ಸಮುದ್ರ ಲಂಥಿಸಿದ್ದು ಸುರಸೆಯ ಉರದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು ಹಂತಿ 

`ರುಗಿ ಬಂದದ್ದು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ ರಾಕ್ಷಸಿ ಸಿಯಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಂದದ್ದು ) 
ಲಂಕಿಣಿಯನ್ನು. ಸೋಲಿಸಿ ಲಂಕಾಪಟ್ಟಿ ನನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು. 

ಮೊವಕೊ ಂಭತ್ರ ನೆಯ ಸ ಧಿ : ಅಲೀ 
ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ತ ಸೀತೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಮುದ್ರಿಕೆಯಿತ್ತುದು. 
ರಾನಣನ ಅಶೋಕಾವನನ ನನ್ನು ಮುರಿದು. ಹಾ ಕುಗೆಡಹಿದ್ದು. ದಾನವರ 
ಮರಣ, 

ನಲವತ್ಸನೆಯೆ ಸಂಧಿ : ಒಂ | ೨೬4 
ಹನುಮ ದಾನನರ ಯುದ. ಇಂದ್ರಜಿಶುವನಿನ ಬ್ರಕ್ನ್ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಛು ಹ wy ಪ ಲೆ. ವಃ ಡೆದದ್ದು. ರಾವಣನೆ ಸಭಾ ಪ್ರವೇಶ ರಾವಣನಿಗೆ ಬೋಧಿ ಮಾಡಿದ್ದು. 
ಲಂಕಾದಹನ, 

ನಲನಶೊ ತಂಪನೆಯ ಸಂಧಿ $ | ೨೭೫ 
ಹನುಮಂತನು. ರಾಮನ ಪತಿ ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ನಃ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಆಕೆಯ ಅನುಮತಿ ಸಡೆದು ಮರಳಿದ್ದು "ರಾಮನಿಗೆ ಸಂಗತಿಯೆಲ್ಲವನು. ಅರುಿದ್ದು 

೫ ಸರಿತಿ ಸ್ಟಗಳು 

೧ ಪದ್ಯಗಳ ಅಕಾರಾದಿ ಸೂಚಿ | ೨೮೯೨೩೮೯ 
CR ಶಬ್ದ ರ್ಥಗಳು _ ೩೩೦ 
೩ ಶುದ್ಧಿ, ಪತ್ರಿಕ ಸ | 01. ೩೩೪ 
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ಹಾದ ಗಾಗಾ ಫಾತರ್ ಸವಾ SS Ue 

ಹೆಗಡೆಯ ಶ್ರೀ ಶಾಂಶಿಕಾಂಬೆ 

ಗಾ 4 “ದ 



ಪ್ರಕಾಶಕರ ನುಡಿ 

ಸಹೃ ದಯ ಶದುಗರಾದ ತಮ ಕರಕಮಲಗಳಲಿ ಲ ಘು ಕರಾವಳಿ ಗ ಗ್ರಂಥ ಪ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗಡೆ * ಇದರ ಇದ್ನ ಪ್ರಯ ಕುಸುಮ ಮಾದ ಆಧ್ಯ ತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗ-೨ ಎಂಬ ಉತ್ತವೆ ವೋತ್ತಮವಾದೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾದ ರಾಮಾಯಣ ಗ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೂಡಲು ತುಂಬಾ ಆನಂದನೆನಿಸುತ್ತದೆ ಸಪೈ ದಯ ಓದುಗರಾಡ ತಾವು ko ಮೀತಿ. 
ಯಿಂದ ಈ ಗ್ಗ. )ಂಥವನ್ನು ಒದಿ ತಮ್ಮ ಸಿದಭಿಪ್ರಾ ಯವ ನ "3 
ಬೇಕಾಗಿ ಸ ಫು ಇದರ ees ಗ iy 
ಗೊಳು ವವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. 

ರ್ಗಿ೩೧ನೇ ಇಸ್ವಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ : 
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಅನೇಕ ಸ ಳೆಗಳ ಸಾಂಸ್ಕ್ಯ ತಳ ಪ ಪ ಕೃಕೊಂಡೆ ಶೀ 
ಕವಿಭೂಷಣ | ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣ “ಶರ್ಟು (ಆನಂದಕ ಕಂದ) ಇವರು 
ಪ್ರಕಾಶನದ ಹೆನರು ಸೂಚಿಸಿ ಇದರ ಪ್ರಾ ರಂಭೋತ್ಸ ವನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ. 
ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಟ್ ಬು | ಹುರಿದುಂಬಿಸಿರುತ್ತಾ ಕೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆ 

ಯ ತವರು; ಕಲೆಗಳ ನೆಲೆವೀಡು, ಜಾನಪದೆ . 
ಕಲೆಗಳಲ್ಲಂತೂ ವಿಶಿಷ ಸಾ ನ ಗಳಿಸಿ ಅದರ ತವರೂರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 
ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಕೀರ್ತಿನತಾಕೆಯನ್ನು ದಿಕ್ ದಿಗಂತಗಳಫಿ . 
ಹಾರಿಸಿ ಪ ರ್ರ ಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದು ನತ್ಯ ನೂತನವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ ತ ಲಿದೆ 

QL 

ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಸಾ ಚೀನ ಗ್ರನಿಗಳೆಸೊ Ca ಆಗಿ ಹೋಗಿರು 
ಅವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ 'ಅತ ಮೂಲ್ಯ ಷ್ಟ ೃತಿಗಳಷ್ಟೋ ತಾಡವಾಕೆ. ಹ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನೆ. ಅಪು ಈಗ ಯೋಗ 
ಸಂರಕ್ಷತರಿಲ್ಲತೆ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿ ಹುಳ ೫ ಹುಪ್ಪಡಿಗಳ ಪಾಲಾಗಿ, ನರಕೆಗಳ 
ಆಹಾರವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿನೆ, ಹಾಳಾಗುತ್ತಲಿವೆ. ಕೆಲನರು ಇವು ನಿಷ್ಟ ಯೋಜಕ 
ಎಂದು ಬೀಸಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗೊಬ್ಬ ರಗುಂಡಿಗೆ ಒಗೆದಿದ್ದಾ ರೆ ತೀಟ ಸಾ 
ಬೀಸಾಡಿದ್ದಾ ರೆ, ಕೆಲನರು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾ ರೆ ಹೀಗೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವ 

ಚ್ಚು 



ಜಾ ಸ್ರ 

ಇಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕುದ್ದೀಕರಿಸಿ ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಪ್ರಕಟ 
ಪಡಿಸುವ ಹಂಬಲವನು ಹೊತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಿ ಮುಂದಡಿ. 
ಯಿಟ್ರಿರುತ್ತೇನೆ. 

| | 
ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರಕಾಶನದ ವತಿಯಿಂದ ದೇವೀ ಮಹಾತೆ 

ಮೊಗ್ಗು, ಶಿವಭಟ್ಟಿರ ಚರಿತ್ರೆ, ರುಂಡಭೈೈರವ। 
ನೆಂಕಟೇಶ ಚರಿತೆ, ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಚರಿತೆ, ಮಾಲ 
ವಾಸಿಷ್ಠ, ಶುಶಲವರ ಕಾಳಗ್ಗ ಕೌ | 
ಭೃರವ ಪುರಾಣ, ಆದಿಸರ್ನ, ಮೂಲಕಾಸುರನ ಕಾಳಗ  ವಿಚಾರದೀನ, 
ಪರಮಾತ್ಮ ಬೋಧೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶತಕ ಮತ ಭಕಿ | ಜಿ | 2 by ad ಜಾವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗ-೧ ಇವು ಪೃಕಟನಾಗಿ ಜರನಾದಣೀಯ. 
ವಾಗಿವೆ ಈಗ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣದ ಎರಡನೆಯ ಜಾಗ ಶಮ 
ಕಸೇರುತ.ಲ್ರಿಜಿ. 
ಳು um 

-ಶ್ರೀ ಶೈಲನುಹಾತೆ ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೃಂಥಕಾರರು ಐಜಿ ಮೆ ಲು ಇಕ್ 

ಇದಲ್ಲದೇ ರಾಮಾಯಣ, ಗೋಕರ್ಣಪುರಾಣ, ಶ್ರೀಗೀತೆ 
ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಕರಕಾಂಡ, ಶಂಕರ ಸಂಹಿತೆ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವು ಮುದ್ರಣ- ಈಿ 

mole 2 ಸ . ಜ್ ಓಂ ಹ 2 23 ವಾಗಬೇಕೆದ್ದು ಅವು ಶುದ್ಧೀಕೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿ ನ್ಮ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಅವಸೂರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಂಥನರ ಸಹಾಯ ಸಹೆಕಾರ ಅತ್ಯಂತೆ ಅವಶ್ಯ. 
ವಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲನರು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಶಶ್ಕೆಂತೆ ಕ್ಚತಜ್ಞರು. ತಾವು ಇದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು 
ಓದಿ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೊಂಡು ಓದಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕೆಂದು 
ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಿಕಳೆಯಿಂದ ನಿನೇತಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತೆ "ನೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ po 

ಅಮೂಲ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಟನೆಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತೃಗಳಾಗಜೇಕು ಎಂದು. 

~ ಪ್ರಕಾಶಕನು 



ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದಾ ಯ ವೇಧಸೇ | 
ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ || 

ರಾಮಾಯಣವು ಜನಪ್ರಿ ಯವಾದ ಕಾವ್ಯವಾ ಗಿದೆ. ವಾಲಿ ತೆ 
ರಾಮಾಯಣವು 0 ಸಿದ್ಧ ನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಜನ ನಿದಿ. | 
ವಾದದ್ದು. ಅದರಂತೆ ಚ ತದಲ್ಲಿ ಹೆಲನಾರು ರಾಮಾಯಣಗಳಿನೆ, : 
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ್ಕ ಅಧ್ಯಾ ತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ, ಆನಂದ ರಾಮಾ. 
ಹ ತತ್ವ ಸಂಗ್ರಹ RR ಹನೂಮದ್ರಾ ಮಾಯಣ ಇತ್ಮಾದಿ 
ಕಶ್ಯಾವ ಇನೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕ ತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಮಾಯಣ ಗೆ ಗ್ರಂಥಗಳು, 

ಆದರೆ ಕನ್ನ ಡದಲಿಯೂ ಎಷ್ಟೋ ರಾಮಾಯಣಗೆಳಿವೆ ಮಾಲ 
ಗಳ್ಳಿಯ ನರದನಿಠ ಲ ಟ್ಟ ಬತ್ತಲೇಶ್ವರ ರಾಮಾಯಣ್ಕ 
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ, ಉತ್ತರ 0% ಮಾಯಣ್ಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಇವೆಲ್ಲ 
ಷಟ್ಟ ದಿಯಲ್ಲಿ' (ಭಾಮಿನೀ ಷಟ 1 ರಚಿಸಿದ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿವೆ. ಅತ್ನಂತ 
ಸ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿವೆ ಇವುಗಳ ಅಚ್ಚಾ ದಗೆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಈಗ. 
ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಮುದ್ರ ಣಕ್ಕೆ 4 ಕನ್ನ ಡ ಕರಾವಳಿ ಗ್ರಂಥ 
ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗಡೆ” . ಇವರು ತೆಗೆರುಕೆನೆಂಡ ರುತಾ ರ. ಬಾಲಕಾಂಡ 
ಸಾಗ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ ಇವು ಮುದ್ರ ಅವಾಗಿ ಸೊದಲನೆಯ ಭಾಗ. 

ಇಗಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. 

ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ, ತನೆ ೦ಧಾಕಾಂಡ ಮತ್ತು as ಕಾಂಡೆಎ 
ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗವು ಅಚ್ಚಿ ” ಮನೆಯಲಿದೆ. ಅದರ 
ಸಂಧಿಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಸ್ತ ಡಿ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. 

ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ 

ಇಶ್ಪತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ ;- ಎಲೈ ಗಿರಿಜಾತೆಯೇ ನಿನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ . 
ಶನಕ ಕಾಮನು” ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೊಡಕೆ ಅರಣ್ಯ ಕ್ಸ ಹೊರಡುವಂಥವ- | 
ನಾದನು ಎನ್ನು ವ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥನಸಾವೆನು. ಈಗೆ. ನಾನು 



ಎಲ 

ನಿನಗೆ ಆ ಮಹಾಮಹಿಮನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಮುಂದಿನ ಚರಿತೆಯನ್ನು 
ತಿಳಿಸುವಂಥವನಾಗುತ್ತೀನೆ ನಾಸಾವಧಾನ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೇಳುವಂಥವಳಾಗು. 
ಎನ್ನುತ್ತ ಕಥೆಯನ್ನು. ಮುಂದುವರಿಸಿದನು 

ಅತಿ ತ್ರಿಯಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ರಾತ್ರಿ ಯನ್ನು ಕಳೆದ ರಾಮನು ಅತ್ರಿ - 
ಮಹರ್ಷಿಯನು, ಕುರಿತು_ ಎಲೈ ಗ ದಂಡಕಾವನದಲ್ಲಿ ಮುನಿ- 
ಗಳಿಂದ ಹರಿಶೋಭಿನಲ್ರ ಡುವ ಯಾವದಾದರೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ: 
ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೇಳಿರಿ ಅಭಿಗೆ ನಾನು ಹೊ!ಗುವಂಥವನಾಗುತ್ತೆ ನೆ ಎಂದನು: 
ಅದನ್ನು ತ ಆ ಮಹರ್ಷಿಯು ಇ ಇಂತೆಂದನು ರಾಮನೇ | ಶ್ರುತಿತ ಶತಿಗಳ 
ಮೂಲಕ ನೀನೇ ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದೀ . ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ 
ನೀನೇ  ಕಾರಣಪುರುಷ, ವಿರಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ ರಾ 
ಕಾರಣೀಕತೃ ೯ವಾದ ನಿನಗೆ ಬೇರಾರು ದಾರಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ? ಆದರೂ. : 
ಚಾಚೂ ಇರಕ್ಕಾ ಗಿ ಕೇಳುತಿ ತಿದ್ದಿ. ನಂತರ ಆ ಖಸಿಯು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ 
ಸಂಗಡ ಸೀತಾಲಕ್ಷ ಣ ಸಮೇತನಾದ ರಾಮನನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಕಳು 
ಓದನು ಅವರು ಅಫಿ ಹೆಂಯುತ್ತಿ ರುವ ನದಿ ಯನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ 
ಹೊ ಇರಟಿರು ಶಿಷ್ಯರು ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ ಪುನಃ ಅತ್ರಿಯಾ- 
ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು ಸೀತಾರಾಮು ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಘೋರ ಪ್ರಾಣಿ 
ತರ ಹಿಂಸ್ರ ಪಶುಗಳಿ ೌಂದಲ್ಲೂ, ರಾಕ್ರಸರಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ ಆ 
ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದರು. ಆಗ ರಾಮನು ಲಕ ಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ 
ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದನು. ನಾವು ಈಗ ಅತ್ಯ ೦ತ ಜತನದಿಂದ ಧನುರ್ಧರರಾಗಿ 
ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ಸಕಕ ಹೆಡೆಯೇರಿಸು ಮುಂಡೆ: 
ನಾನು ಹಿಂದೆ ನೀನು ಮಧ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಇಂಲಿ. ಸುತ್ತಲೂ ದೃಷ್ಟಿ ಷ್ಟಿ ಚಲ್ಲುತ್ತ 
ಇಕ್ಷಸರ ಇರವನ್ನು ಅರಿಯುತ, ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ EN Ay 

ದಂಡಕಾವನದಲ್ಲಿ ರಾಸ ರಿದ್ದಾ ಶಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ ನೆ. ಹೀಗಿ 
ಅವರು: ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತ ಒಂದು” ಭಂ ಹತ್ತಿ ರ ಬಂದರು. ಅತ್ಯಂತ 
ನಿರ್ಮಲವಾದ ನೀರಿರುವ ಆ ಕೊಳದಲ್ಲಿ. ಕ್ಸ ಕಾಲು ಮೋಕೆ ತೊಳೆದು 
ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮನನು ನ್ಹು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅಲ್ಲಿರುವ ನಣ್ಣಲ.. 



ಜಾರ್ 

ಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹಸಿವ ನ್ನ್ನ ನೀಗಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಜಬಿಕುವೆ 
ಎ x 

FR | ಮರದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಐಶ್ರನಿ ಸುವಂಥವರಾದರು, 

ಅಷ್ಟ ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ fo ದಾನವನು ಬಂದನು ಭೀತರ ಶರೀರ, | ಹ 
ಉರಿವ ದಾಡಿ ಜೋಲುವ ತೊಗಲು ಉದ್ದವಾದ ಮೆ ie ಮೊರದಾ. 
ಕಾರದ ಕನ್ನಿ ಕೊಂದು ತಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು" ಕೌಗಲಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ. 
ಯಲ್ಲ ತುರುಕಿಕೊಂಡ; . ಗರ್ಜಿಸುತ್ತ ಬರುಪ್ತಿದನು. ' ಬರುತ್ತಿರುವಂಥ 

me ad ಕಣವು 

ಭಯಂಕರಾಕಾರದ ಆ ರಾಷ್ಟಗನನ್ನು ಸೀತೆಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತ " ಹೆದರದಿರು ೫ 
ಎಂದು ದೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿ ನು ಆ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಾದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ ರನ್ನು 

೨೨ ಫ್ರಿ 
ತಂಡಿ ಅಟ್ಟ, ಹೌ 1 ಚ ಯಾರು ? ಧರ್ನುರ್ಧಾರಿಗಳ ಇಗಿ ಖುಷಿ 

ವೇಷದಲ್ಲಿ "ಈ ಫೋರವನಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಬಂದಿರುವಿರಿ ? ಸಂಕಡ \ 

ಸ್ತ್ರೀ ಯಾರು 7? ರಕ್ಕಸನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳದ ಕ್ರೀರಾಮನು 
ಪ ಸ್ರಶ್ಯುತ್ತ ರವಸ್ಸಿ ತ್ತನ ನು. ನಾನು ರಾಮ ಈತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನನ ತಮ್ಮ. 

ಪ್ರಕ ನನ್ನ ಸತಿ ಜಾನಕಿ ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆ ಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮಂಥವರನ್ನು 

ಕೊಲ್ಲಲು ಈ ವನಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥವ ರಾಗಿೇವೆ. ರಾಮನ ಈ ವರಾಠನ್ನು 

ಕೇಳಿ ಕೋಪ ಪಾವಿಷ್ಠನಾದ ರಾಕ್ಷಸನು ಭುಜವನ್ನು ಆ ಆಸ್ಕೋಟಸುತ್ತ 

ಮರವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹೊಡೆಯಲು ಅನುವಾಗುತ್ತ ನಾನು ವಿರಾಧನೆಂಬ 

ರಾಶ್ಚಸ, ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಾನು ಕಾಲನು ಶೃೃವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನನ ದ 
ಕೇಳಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಮುನಿಗಳು ಈ ವನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೂ 
ಕೂಡ ಈ ಸೀತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಧನವನ್ನು ಜಿ ಸುಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರಿ. 

ಇಲ್ಲದಿದ್ದ? ನಿ ನಿಮ್ಮೆಲರನ್ನೂ ನುಂಗುವೆ ಎನ ತ್ತೆ ನುಂದರಿದು ಬಂದನು. 

ಜ್ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವ ರಾಕ್ಷಸಃ ನನ್ನು ಮೋಡಿ ರಾಮನು ಬಾಣ. 

ವೊಂದರಿಂದ ಆತನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಆತ ಧೊಪ್ಪನೆ ನೆಲಕ್ಕೆ 

ಬಿದ್ದನು. ಆದರೂ ಆತನು ಬಾಯ್ದೆರೆದು ನುಂಗಲು ಮುನ್ನುಗ್ಗು ತ್ರಿ ರಲು 

ಹಾರು ತನ್ನ ಅರ್ಥ ಚಂದ್ರಾಕಾರದ ಬಾಣದಿಂದ ಆತನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು 

ಕಡಿದು ಕೆಡಹಿದರು. ಜಭ್ಯೂಷಲಿ |; ಗಂಧರ್ವರು ಕೊವುಳೆಗರೆದರು. ಆಪ್ಪ ರೆ. 

ಯರು ನರ್ತನ ಮಾಡುತ್ತ ಪಾಡಿದರು. 



“೬ 

, ಎಲೆ, ಗಿರಿಜೆಯೇ ಮುಂದಿನ PG ಕೇಳು, ಬಿದ್ದ ಆ 
ನಿರಾಢನ ಶರೀರದಿಂದ ದಿವ್ಯ ವಾದ ಶರೀರವೊಂದು ಹೊಲ ಬಂದಿತು, ನ 

ಆ ರಘುರಾಮನ ಚರಣಕೆ: ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, pede ನಾವ ಪ್ರಕಾರ 

ವಾಗಿ ಸ್ತು ತಿಸಿತು.ಮುನ್ನ ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಿದ್ಯಾಧರಂನು. ದೂರ್ವಾಸ 

ಬುಷಿಯ ಹ ಒಳಗಾಗಿ ಶಾನವಶದಿಂದ ರಾಕ್ಷನನಾಗಿದ್ದೆ. ಇಂದು 

ನೀನು ಶಾಪ ನವನ್ನು. ದೂರನೂಾಡಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಪಾಡಸ್ಮರಣೆ- 

ಯನ್ನು ಮಾಡುವ ' ವರನನ್ನು ನನಗೆ ಕರುಣಿಸು ನನ್ನ ಕಿನಿಯು ನಿನ್ನ 

ಕೀರ್ತಿಯುತ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕ ಕೇಳಲಿ ಬೇರಾವ ವಾರ್ಕಿಯನ್ನೂ ಕೇಳ 

ದಿರಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಚಟ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನ ನನ್ನ ಮನ ಹೃದಯ. 

ದಲ್ಲಿ ಸದಕಾಲ ನೆಲಸಲಿ. ಅಂಥಾ ಬುದ್ಧಿ ಯನ್ನು ನನಗೆ ಕರುಣಿಸು ಎಂದು 

ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ ಶೆ “ರಾಮನನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತ ಆತನಿಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮಸ್ಸೃ- 

ರಿಸಿದ ಚ ಇನ್ನು ಜೀನಲೊ ಕಕ್ಕ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಅನುಜ್ಞೆ ಸ 

ಯನ್ನು ನೀಡು ಮಂದೆಂದೂ: ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮೋಹಿತ ನಾಗ. 

ದಂಥ ವರವನ್ನು ನೀಡು ಎಂದಣ ಜರು ರಾಮನು ಆತನಿಗೆ 

ಮುಕಿ 3 ವರವನ್ನು. ನೀಡಿದನು. ಯಾವಾಗಲೂ ನ ನನ್ನ ನೆನೆವ ಮನ ನಿನಗಿರಲಿ 

ನಂತರ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ದೊರಕುವದು. ಎಂದು ನರವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದನು. 

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿರಾಧನು ಘೋರ ಶಾಪವನ್ನು ರಾಮನ ಕರುಣೆಯಿಂದ 

ಗೆಲಿದನು. ಎಲೈ ಗಿರಿರಾಜ ಪುತ್ರಿಯೇ ಯಾರಾದರೂ ರಾಮನನ್ನು ಸ್ಮರಿ- 

ಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ಇಸಾ ಪರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆಯೆನಿವರು ಎಂದು ಶಿವನು ಗಿರಿಜೆಗೆ 

ಹೇಳಿದನೆಂಬಳ್ಲಿಗೆ ಸಂಧಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. 

ಇಪ್ರತೆ ಶ್ಕೊಂದೆನೆಯೆ ಸೇಧಿ :- ಎಲೈ i ಮುಂದಿನ 

ಸಂಗತಿಯನ್ನು” ಕೇವಿವಂಥವಳಾಗು ವಿರಾಧನಿಗೆ ಮುಕುತಿಯನ್ನು ಕರು 

ಸಿದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಮುಂದುವರಿದು ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ ಣರ. ಸಹಿತ 

ವಾಗಿ ಕರಭಂಗ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಿವಂಥನನಾ ದನು. ದೂರ 
ದಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತಿರುನ ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಶರಭಂಗೆ ಖುಹಿಯು ಎದ್ದು 

| ಆವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದನು. ಅರ್ಫೈಪಾದ್ಯೋಪಜಾರೆಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು 
ಸತ್ಯ ರನು. tel ನಿಮ್ಮ ದರುಶನದ ಆಕೆಯಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ 



ಇಲ್ಲಿದ | 

ಜೀವನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ವೆ. ಈ ಹೊತ್ತು ನೀನು ನನಗೆ ದರುಶನವಿತ್ತೆ,. 
ಇದು ನನ್ನ್ನ ಸುಪುಣ್ಯ ಶೆ ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ "ನಿನಗೆ ನಮಿಸಿ ಚಿತಾಗ್ನಿ ಯಲ್ಲಿ 
ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ. ಹೋಗೆಬಯಸ ತ್ತೇನೆ ಎಂದು "ಹೆಳಿ 
ರಾಮನೆದುರಿಗೇ ಚಿತಾಗ್ನಿಯನ್ನು ' ಹೊತ್ತಿಸಿ ಆದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಈ 
ಪಂಚ ಭೂತಾ ಒಕವಾದ ದೀಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿನ ನು. ದೇಹ ಬಿಡುವ ಮೊದಲು. 
ನೀನೇ ನಿಷ್ಣು; ಜಾನಕಿಯೇ ಶ್ರೀದೇವಿ. ಶೇಸನೇ ಲಕ ಕ್ಷ್ಮಣ; ಭರತನೇ 
ಶಂಖ; ಶತ್ರುಘ್ನನೇ ಚಕ್ರ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಅಭಿನ್ನ ಸವರ. 
ಲೋಸುಗ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ನಮ್ಮಾ ಶ್ರ ಮೆ ಕ್ಕ ಬಂದಿ_ 
ದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲೆ € ಕೆಲವುದಿನ 1 ರೋಕಕಂಟಕರಾದ ರಾಕ ಸಸರ ಸಂಹಾರ 
ಮಾಡಿ ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದು. ನಂತರ 
ರಾಮನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಖಯಸಿಗಳ ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತ 
ಸ ಖತಿಗಳ ಆಶ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲಿಯ ಭಷಿಗಳ್ಳಾ 
ಫಾಮನ ನು ಕಂಡು ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸಕಲ ಅಫ್ಯ ೯ ಸಾಜ್ಯೋಪ_ 
ಚಾರಗಳನೊ | ನೆರವೇರಿಸಿ ಧನ್ಯ ಕುಡು ಸುತೀಕ್ಬ ಮುನಿಯು ಹೇಳಿದ್ದೇ. 
ನೆಂದರೆ ಎ ನನ್ನ ಫದ: ನಾನು pd ಮಿತ್ರ, ಕಳತ್ರ, 
ಗೃಹ ಧನ ಮೊದಲಾದ ಮೋಹೆಗಳಿಂದ ಈ ಭವಸಾಶದಲ್ಲಿ' ತೊಳಲ್ಲು 
ತವೆ. ನೀನು ಸರ್ವರ: ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಲ್ಲಿ. ನೆಲಸಿದ್ದೀ ಅವರವರ 
ಸೇವಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀನು: ವರವರ ಇಷಾ ರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂಕೈಸುವ- 
ವನಾಗಿದ್ದೀ, ಲೋಕದ ಸ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯಗಳಿಗೆ ನೀನೇ ಕಾರಣನು. 
ನೀನೇ ಮಾಯೆಯ ರೂಪದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೆರಿ ಮಹೇಶ್ವರನಾಗಿ ತೋರುನೆ, 
ಸೂರ್ಯನು ಬೇರೆ ಚೇರಿ ಪಾತ್ರ ಸೆ ಜಲದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ನಾಗಿ ಕಾಣು. 
ವಂತೆ ಶೋರುವೆ. ಇಂದು ನನ ತಪದ ಫಲವು ದೊರಕಿತು. ನನಗೆ ನೀನು 
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎನ್ನು ತ್ರ ಹಲವು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿ. 
ದನು. ಹೀಗೆ ವ ಮಾ ಡುತ್ತಿರುವ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ರಾಮ 
ನಂದರು ಎ ಎಲ್ರ ಮುನಿವರ್ಯನೇ ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಬಯೆಕೆಯೆನು 
ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ನನ್ನನ್ನೇ ಜಪಿಸುವ ಪ್ರಣ್ಯ್ಯ ನಂತರಿಗೆ ನಾನು ದೂರನಲ್ಲ. 
ನಿನ್ನ ಭಕಿ ಯಿಂದ ನೀನು ಶುದ್ಧ ನಾಜಿ ಸಾ ನೀನು ನಿನ್ನ 



ಎಲ್ಲೆ 

ದೇಹಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಕಿ ಕ್ರಿಯನ್ನು ಹಡೆಯುವೆ. ನನ್ನ ಜ| 
ಹೊಂದುವೆ ಎಲೈ ಮುನಿಯೇ. ನನಗೆ ಆಗ್ತ ಹುಸಿಯ ಆಶ್ರಮವನ್ನು 
ತೋರಿಸು. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ 

ಆಗ ಮನವಿಯು ಎಂದನು- ನಾವು' ಸಾಳಿ ಹೋಗೋಣ: 
ನನಗೂ ಆ ಮುನಿಯನ್ನು ಕಾಣದೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಾದವು ಹೀಗೆ ಮಾತಾ. 
ಡುತ್ತಿರಲು ಸಾಯಂಕಾಲವಾಯಿಶು, ಕತ್ತಲಾಯಿತು. ರಾತ್ರೆ ರಾಮನು 
ಆಲಿಯೇ ತಂಗಿದನು. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗಾಯಿತು ರಾಮನೆದ್ದು ತ್ನ ಪೂರ್ವಾ 
ಹಿ ಹ ಗವನ್ನಲ್ಲ ಲ್ಲ ತೀರಿಸಿ ಹೊರಡಲು ತಯಾರಾದನು.. ರಾಮನು ಸಣ ಸಹಿತೆ' 

ಗ್ಯ ಮಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿನು. ಆಗಸ ಸ್ಥನ ಅನುಜನು ಮುನಿಗಣ ಸಹಿತ 

ತನ್ನ ಆಶ್ರ ಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ರಾಮ ನನ್ನು ಸ ಸಂತೋಸದಿಂದ ಆತನನ್ನು 

ಸ್ಟಾ ಗತ ಆಫ ೯ ಪ್ಯಾ ದಗಳಿಂದ ಪೂಜಿ ಸಿದನು. ಆ ದಿನ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಮರು 

ಅಿಗಸ ಸ ಸ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊರಸಿ, ಅಗಸ ಸ್ತನ ನೆ ತಪೋವನ. 
ಭಷ ಕಂಡರು. ಆ ವರವು ಅತ್ರ ೦ತ' ಸುಮನೋಹೆರವಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲ. 

ಭೇದನಿಲ್ಲಡೇ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಮರಗಳೂ ಫಲಪುಸ | ಭರಿತಪಾಗಿದ್ದವು.. ನಾನಾ 
ಶರದ ಮ್ಳ ಗೆ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲವು ಸನಾ ಜನ್ಯ ೫0 ವೈರಭಾವವನ್ನು 

ಮರೆತು ನೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದವು ಎಲ್ಲೆ ಲಿಯೂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ನಿರತರಾದ 
ಯಷಿಮ ನಿಗಳ ವೇದಘೋಷವು ಕೇಳ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾ-. 
ದಿಗಳು ನಡೆಯುತಿ ತಿದ್ದವು. ಹೆಚ್ಚೆ ನು? ಆ ಇವಾ ಕವನವು ಬ 'ಬ್ರಹ್ಮ ಸಭೆ. 

ಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿ ತ್ತು. ki ಮದ ಸ ಸನೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ರಾಮನು 
ಸುತೀತ್ರ್ಮ್ಮ ಮುನಿಯನ್ನು ಕರು ರಾಮ ಬಂದೆ ನೆಂಗತಿಂಯ ನ್ನು ಅಗಕ್ಳ್ಯ 5 
ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿನಸು ಎಂದೆನು. ಆಶ ಕ ಕೂಡಲೇ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಖುಷಿಯ 
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಂಡಸ್ರ ಹಾಮ ಮಾಡಿ ದಶರಥಾತ್ಮಜನಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ 

ಬಂದಿರುವ ಸ್ನ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅರುಹಿ ಅವರು ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ 
ದಾರೆ ಎಂದನು ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳದ ಆಗಸ್ಟ ಶು ಲೇಸಾಯ್ಕು 
ಲೇಸಾಯ್ಮು |! ನನ್ನ ಜನೆ ಸನಲವಸಯ್ತು ಎನ್ನುತ್ತ ಅ ತ್ಯಂತ ಸಂಭ 1 
ಮದಿಂದ ರಾಘವನನ್ನು ಇದಿರು ಗೊಳ್ಳ ಲು ಹೊರಟನು. ನನ್ನ ಹೈದೆಯ. 
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ದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಮನು ಇಂದು ಬಂದ | ಎ | ಆತನನ್ನು ಇದಿರುಗೊಂಡನ್ನು ಮುನಿಗೆ ದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿದ 
ರಾಮನನ್ನು ಆತನು ಹಿಡಿದೆತ್ತಿ ಆಲಂಗಿಸಿದರು. ಮತ್ತು 
ಗಳನ್ನು ನಾನಾಪ್ರಕಾಸದಿಂದ ಸು ರ ತಿಸಿದನು. ರಾಮನನ್ನು ಉನ್ನತಾಸನದ 
ಮೇಲೆ ಸಾಳ್ಳಿರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದನು ಹೀಗೆ ರಾಮನು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಖುಷಿಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಧಿ ಮುಗಿಯಿತು. 

ರಾಮನೆ ಅಂಗಾಂಗೆ 

ಇಪ್ರಶ್ಕೆರಡನೆಯ ಸಂಧಿ; ಎಲೈ ಗಿರಿಜೆಯೇ ಮುಂದಿವೆ 
ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳುವಂಥವಳಾಗು, 

ರಾಮ ಅಗಸ ಸ್ಯ ಬಯಹಿಯ ಆಶ್ರ ಮರದಲ್ಲಿ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ 
ಅಗಸ ಸ್ಸೃನು. ಆ ಶ್ರೀರಾ 'ಮನಲ್ಲಿಗೆ ಹ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ 
ಇಂತೆಂದನು, 

ರಾವಣನನು. ಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯ ಭಾರವನ್ನು ಘಡಿಮೆ 
ಮಾಡಲೋಸುಗ- ಬ್ರಹ್ಮನು ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಪ ನ್ರಕಾರೆ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದೀ. ಅಂದಿ 

ನಿಂದ ನಿನ್ನ "ಬರುವಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀನು ಯಾವಾ 
ಬಸವಿ. ಭಕ್ತ ರ ಅಭೀಷ್ಟ ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಲ್ಲಿಸುವಿ ಎಂಬ ಹಂಚ 
ದಿಂದಲೇ ಸನ್ನ ನಾಮನನ್ನು ಹ ಸುತ್ತ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತಿ ತಿದ್ದವು. ನೀನು 
ಅಜ್ಜಿ ತೆ ಸ್ವರೊಪನಾಗದ್ದೀ ನಿರ್ವಿಕಾರನೂ ನಿರ್ಗುಣನೂ ಆಗಿದ್ದೀ, ನಿನ್ನ ನ್ದು 
ನಿರ್ಗುಣ ಕಕಿಯೆಂತಲೂ. ಮೂಲ ಪ್ರಕ ತಿಯೆಂತಲೂ ಕರೆಯುವರು. 
ನೀನು ಪ್ರಕ ಕೃತಿಯೊಡಗೂಡಿದಾಗಲೇೇ ಸತ್ತರೆಜತಮ ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ 

| ತ್ರ ಸುಟ್ಟಿ ದವು. ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಸತ ಭೂತಗಳು ಜನಿಸ್ಲಿ 
ದವ. ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ ರಸ್ತ ಗಂಧ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಜನನ 
ವಾಯಿತು. ಸ ಸತ್ವ ರಾಜಸ ತಾಮನ ಇವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಪಂ ಚದ ನಾನಾ 
ಬಗೆಗಳು, ಷಡೆ ರಗಳು, ದಿಕ್ಕುಗಳು, ದೇವತೆಗಳು, ಹೀಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ 
ಉದ್ಭವವಾಯಿತು. ಪ್ರಸಂಚವು "ರಾಟಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಚಕ ಈ 
ವಿರಾಬ್ ಸ್ವರೂಸದಿಂದಲೇ ಪಶ್ಶು ಪಕ್ಷಿ, ಪ್ರಾ ಣಿ ಮೊದಲಾದೆ ತಿರ್ಯಗ್ 
ಜಂತುಗಳ ನತ್ಯ ೯ರ ಜನನವೂ ಆಯಿತು. ಕರ್ಮಾನುಸಾರಿಯಾಣಿ ಜೀವಿಯ 
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ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯೂ ಆಯಿತು. ಮನು ಯಸ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಂದು : 

ತಿಳಿಯುವಂತಾಯಿತು. ಬ್ರಕ್ ನಾಗಿ ಸೃ ಷ್ಟಿಯ ಉತ್ಸ ಪಿ ತ್ರಿಯನ್ನೂ 68 

ವಾಗಿ `ಸ ಷ್ಟಿ ಯ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ಕೆ ರುದ್ರ ಸ್ವರೂಪಿ. 

ಯಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ನ್ನು ಲಯಗೊಳಿಸುವೆ. ಬೀಗೆ ಸಾಗ ಭೇದದಿಂದ 

ಜಗತ್ರ್ರಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿ ರುವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸ ರ್ರೈತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೂ 

ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತ ವಾಗಿರುಖ್ಯ ಹೆಣ್ಣು, ಹೊನ್ನು, ಮಣ್ಣು ಈ ರೀತಿ 

ಯಾದ ಸ್ಪರೂಪದಿಂದ ಮನುಜನನ್ನು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತೂಳಲಾಡು. 

ವಂತೆ ಮಾಡಿರುವೆ. ಮಾಯೆಗೊಳಗಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ 

ತನ್ನ ದೆಂದು ಭ್ರ ಮಿಸಿ ತೊಳೆಲಾಡುತ್ತಿ ರುವರು ಕೆಲವರು ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ 

ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ಉತ್ತಮದ ದಯ ರ್ಮುದಿಂದ: ಜಾಜಿ ಜಾ ಪಡೆ 

ಯಲು ಇಚ್ಛೆ ಸಿದ್ದಾ ಅದ್ವಯಿತ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ನ್ಮ ಪಡೆಯಲು _ 

ಲವರು ವ್ರಯತ್ನಿ "ಸುತ್ತಿ ರತ್ತಾಕೆ ತತ್ವ ಚ್ಹಾ ನಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಗ 

ಮಾನೆಂದ ಪದವಿಯನ್ನು ಹ ತಿ ಯತಾ” ಕ ಉಳಿದವರು ನಿಷಯಾಸ ಸಕ್ತ 

ರಾಗಿ ನರಕಭಾಜನರಾಗಿದಿತ್ತಾ, ಶೈ ಢೋಕವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚರಣವನ್ನೇೇ ಭಜ | 

ಸುತ್ತಿರುವವರು ಅಮೃತವನ್ನು ಸೆ ಸೇವಿಸಿದವರಂತೆ ನತ್ಯ ಮುಕ್ತ ರಾಗಿರುತ್ತಾ ರೆ. 

ಸ ಆಗಲಿ 1 ಏನೇ ಹೋಗಲಿ 1! ಅದೋದನೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾರದೇ 

ನಿನ್ನ ಇ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವನರು ನಿತ್ಯ ತ್ರ ಪ್ರರು; ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರು ನಿನ್ನ್ನ ಭಕ್ತ 

ಆ! ದೂ ರಕಿದಷ್ಟ ರಿಂದಲೇ ತ ಪ್ತ ದೃ ರನ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ ರ ಸಂಗವೇ ಸದ ಕಿಗೆ 

| ಕಾರಣ. ಎಲ್ಫೈ ಈರ್ ಹ ನಿನ್ನ "ಸಂಗದಿಂದ ನನಗೆ ಜೆ 

ಜನ್ಮ ಜೋ 81 ಜಃ '` ಯಾವಾಗಲೂ . ನಿನ್ನ ಮೂರ್ತಿಯೇ ನನ್ನ 

ಹೆ Lhe ವಾಸಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನಃಪ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಗಸ್ತೆ 3ನು 

ಇಮನ ಗುಣಗಾನ ನರಾಡಿದನು . ನಂತರ ತನ್ನ ಗುವ ದಿವ್ಯ ವಾದ ಆತ್ಚ 

ಯಾಸ್ತ್ರ ವನ್ನೂ ಖಡ ನನ್ನೂ pe ತೊಟ್ಟ ನು. 

ಇಲ್ಲಿಂದ ಎ ಮಜ ದೂರದಲ್ಲಿ ಟಕ ಉತ್ತ 

ಮೋತ್ಕ ಮನಾದ ಸ ತ ಅಲ್ಲಿ ನೀನಿರಬೇಕು. "ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿನ್ನಿ ಂದ ಬಹಳ | 

ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಂದು. ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನು ಸಂಚವಓ ಕಡೆಗೆ 

ಕ್ರ ೂಸಿಕೊಟ್ಟಿನ ಮು. ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಇಪುತೆ ಠೈರಡನೆಯ ಸಂಧಿ ಮುಗಿಯಿತು. 
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ಇಪ್ಪ ತೊ ನೆಯ ಸಂಧಿ - ಎಲೈ ಗಿರಿಜಾತೆಯೇ ಮಂಂದಿಕೆ 

ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳು, 

ಅಗಸ ಸ ಖಯಸಿಯೆ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಚೆವಔಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ 
 ಹೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಬರ ರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ದಲ್ಲಿ ಜಬಾಯುವೆಂಬ 

ಮುದುಕ ಯೊಂದನ್ನು ಕಂಡರು, ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಶ್ರೀರಾನುಃತಿ 

ಇದು. ರಾಕ್ಚ ಸರ ಮಾಯೆಯೇ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ ಧನು ಶರದಿಂದೆ 

ಸುಸಜಿ ಸಜಾ ಇವನೇ. ಖುಷಿಗಳ ಭಕ್ಷಕ. ಈತನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲೇಬೇಕು 

ಎಂದು. ನುಡಿದ ತ ನ ಮಾತನ್ನು ಪೇಳಿ ಆತೆ ಗಡ” ಗಡ ನಡುಗುತ್ತ 

“ನಾನು ಅಪರಾಧಿ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಗೆಳೆಯ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾ ನು 

ಹದ್ದೂ ಜಟಾಯು ಎಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರು. ನಿನಗೆ ಹಿತವನ್ನೇ ಬಯಸು. 

ವನು ನಾರು " ಎಂದನು ನೀನು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ 

ಪಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ, ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾಮನು ತನೆ. 

ಪಿತನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಆ ಜಟಾಯುವನ್ನು ಅಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನಿಗೆ 

ಫೈಯ. ೯ ಕೊಟ್ಟಿನು. ಮುಂದೆ ಸಂಚವಟಗೆ ನಡೆದನು. ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತ _ 

ಹೋಗುತ್ತ ಗೌತಮೂ ನದೀ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚವಟಿಯನ್ನು ಕಂಡರು 

ಅದು ಆತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ag ಲಕ್ಷ್ಮ! ಣನು ಅಲ್ಲಿಯೇ : 
ಖಂದು ಪರ್ಣಕುಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದನು. ಆ ಸ್ಥಳವು ಇಡಿ, ಮಾವು, 

ಖರ್ಜುರ ಮೊದಲಾದ "ಸಣ್ಣ ಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಮ್ಯ. ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. 

ನಿತ್ಯ ವೂ ಲಕ್ಷ ಒಡು ಕಂದ ಸ ಪಲಾದಿಗಳನು  ತರುತ್ತಿ ಠಿ ದನು. ಅಮ 

ಕಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವನ್ನು ಭುಂಜಿಸಿ ದಂ ಇದರು ರಾತ್ರೆ 

ಲಕ್ಷ್ಮಣನು. ರಾಮ ಸೀತೆಯರಿಗೆ ಕಾನಲಾಗಿ ಎಚ್ಚ ರದಿಂದಿರುತ್ತಿದ್ದ ಹ“ 
ಈ ರೀತಿ ಸುಖದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸುಖದಿಂದ ದಿನ ಕಳಿಯುತ್ತಿರು. 

ವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮ ನು ಜಗನ್ಮಾಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಅಣ ನನ್ನು 

ಕೇಳಿದನು, ನಿನಯದಿಂದ. ಗ ತನಗೆ ತತ ತ್ವಜ್ಞಾ ನವನ್ನು ಬೋಧಿಸ. 

ಬೇಕು ಎಂದು. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ತತ್ವ ಯಾವದು ? ನೀನು 

ಒಲಿದು ತನಗೆ ತಿಳಿಸ ಸ ಎಂದು ಜೇಳಕೊಂಡನು. ಎಲೈ ತಮ್ಮಾ ನೀನು 
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ಒಳೆ ನ ಯದನ್ನೆೇ ಮಾಡಿದೆ. ಗೌಪ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಸ ಸುವ ಉತ್ಕ ಪ್ರವಾದೆ ಫ್ರಿ 
ನಿದ ಯನ್ನು, ನೀನು ಶೇಳಿದೆ ಹತ ಹೇಳುತೆ ತ್ತೇನೆ ಕೇಳುವಂಥವನಾಗು, 

ಮೊದಲು ಮಾಯಾ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೇಳು. ಅದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾ ನೆ 
ನಿಜಾ ) ನದಿಂದ ಜ್ಞಾನ £ ನಂತರ ಸಕಲ ಬಂಧನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಆತ ಯಬ. 
ವನ್ನು" ನೀಡುವ ಆತ ಜಾ ್ಲ ನವನ್ನು ನಡೆಯಬಹುದು), ದನ್ನ ದಲ್ಲವ ಈ 
ದೇಹವನ್ನೇ ತನ್ನ ದು ಎಂದು. ಬಕೆಟು ಮಾಸಿ. ಇದೇ "ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ 
ಮೂಲ pe ಇದ ದನ್ನು ಆವರಣ ವಿಕ್ಷೇಪ ಎಂಬಿನೆರಡು. ಚ್ಟ 
ಕೊಂಡಿದೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳು. ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಶ್ವದ 
ಕಲ ) ನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವದು. ಹಗ ವನ್ನೇ ಹಾವು ಎಂದು ಭ್ರಮಿಸು- 
ನಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಹುಸಿಯ ಸ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕನಸಿನಂತೆ 
ಜು ಅಷ್ಟೇ | ಈ ೫ ಟಿ46 ಕ್ಬಕ್ಳೈ ಅಹಂಕಾರವೇ ಮೂಲ, 
ನಂಪರ ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರ ಹ ಆಮೇಲೆ ಪಂಚಭೂತದ ಸ್ವೃಶೂನ.- 
ಗಳಾದ ನ ರನ ಸ್ಪರ್ಶ ಗಂಧ ಮೊದಲಾದವುಗಳು, ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ 
ವುಗಳ ಸಮೆ [ನವೇ ಸತ. ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃ ತಗಳೇ ಅದರ ಬೆಳೆಗಳು. 
ಮನುಜ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ FE, ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯದಿದ್ದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಬೆಳೆಯು. : 
ವಂತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ. ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಚಿಳೆಯಜೇಕು. ಇಲ್ಲ 
ದಿದ್ದರೆ ಜ.. 

ಈ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು. 
ತಿಳಿದವರು ಜೀವ ಸರಮಾತ್ಮ "ಇವಲ್ಲಿ ಜೀದವೆಣಿಸುವದಿಲ್ಲ ಜೀವನೇ 
ಪರಮಾತ್ಮನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅದತ ನಿದ್ಯೆಯು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರಿ ಆತ್ಮನೊಬ್ಬ. | 
ನನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ತಿಯಯಿತಾ ನೆ ಚೂ ಕೆಡುಕನ್ನು ಎಣಿಸ ದೆ ಹಿತವಷೆ 
“ಖಿ ವಾಚಾ ಮರೆ ಎಣಿಸಬೇಕು ಪರರಿಗೆ" ನೀಡೆ ಕೊಡುವದೇ 
ಪಾಪೆ ನರರಿಗೆ ಹತವನ್ನು ಬಯಸುವದೇ ಪುಣ್ಯ ಎಂದರಿಯಬೇಕು ಆಹಂ- 
ಕಾರದಿಂದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಾಜಿ ಬಂಡೊದಗುವದು." ತನುಮೇ ತನ್ನ ದು ಎಂದ್ರು | 
ಹೇಳುತ್ತ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಜರೆಯಬ ಹಂಗಿಸದೆ ನೀತಿ, ದಯ ಧೈರ್ಯ, 
ಪ್ರೀತಿ, "ಇದ್ದು ಣ ಮೊದಲಾದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತರಾಗಿರಬೇಕು, ವಿಷ 



೩. 

ಯಾಸಕ್ತರಾಗದೇ ತೆನುವ ದಂಡಿಸಬೇಕು ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೊ ಒಳ್ಳೆ ಯಪ- 

ನಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ದೇವ, ಗುರು" ವಿಪ್ರ... 
ರನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಮಸ್ಸನ ನನ್ನು ಸದ್ಸ್ಟೃ ಹೆ ದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು, 

ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರ ಬಂಧು ಏಳಗ ಮೊದಲಾದ ೫. ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಸ... 

ಶೋಕ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದೆ. ಸಮಚಿತ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. 
ಸುರುವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಆತನೇ ನಿಜವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ, ಆತ- 
ನಿಂದಲೇ ತತ್ವಜಾ ನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಬಾಪ್ಯಾ ಚರ ಣ್ಕೆ ಅಂತರಾಚರಣೆ' 

ಇವೆಲ್ಲ ಕುದ್ಧ ವಾಗಬೇಕು. ಈ ದೇಹೆ ಪುಣ್ಯ ದೊರಕಿದ ದೇಹ, ಪುಣ್ಯ 

ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ದೀಹ ಇರಬೇಕು. ನಿಷಯೇಂದ್ರಿಯ ಮೋಹ 
ಬುದ್ಧಿ ಗಳಂದ ಬೇರಾದ ಚಿನ್ನೆ ಯ ವಸ್ತುವೇ ಜ್ಞಾನ, ಇದನ್ನು ನೀನು. | 
ಅರಿಯಬೇಕು. ಸರ್ವವೂ Ka ಸಕವಿವನ್ನೂ ತಾನು ಬಳಗುತ್ತಿ ಬೇನೆ: 

ಇದು ಸಚಿ ತದಾನಂದ ಸ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಎಂದು ತಿಳಿ ಇದು ಹೀನ ವ್ಸ ತ್ರಿ 

ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಲ್ಲ ಉತ ಮ ಗುರುವಿನ ಉಸಡೇಶದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೊ. | 
ತಿಳಿಯುವದು. ಆತ್ಮವು ಶುದ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ಪರೂಪವಾಗಿರುವದು. ತತ 
ಮಸಿಯರ್ಥವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ ದುಕೋ, ಇದೇ ಏಜನಾದ ಜಾ ನನ. 

ಇದರಿಂದ ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ನಡೆ ಇದುವೇ ಮೋಕ್ಷದ. ಸ್ಮರೂಪ, ನಮುಗೆ' 
ಚೇಕೌದ ವಸು ಹವು ರಾತ್ರಿ ಯಲಿ ದೀಪವಿಲ್ಲದೇ ಹೇಗೆ ದೊರಕುವದಿಲ್ಲವೋ: 

_ ಇಷ್ಟೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ತ್ರಗಳನ್ನು 0508 ನನ್ನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಸೂತ್ರನಿಲ್ಲದೇ ಆತ್ಮ 
ಜ್ಞಾನವು ರದ, ನನ್ನ ಪಾದಸೇವೆಸೆಯನ್ನು 'ಅತ್ಯ ಂತ ಭಕ್ತಿ... 
ಯಿಂದ ಮಾಡು, ನನ್ನ ರ ಬಾನ ಮುಹಿಮೆಯೆನ್ನು "ನ್ಯ ರಿಗೂ. 
ಕೇಳಿಸುನಂಥವನಾಗು, ಕೆ ಸಜ ನರ ಸಂಗ್ಕ ಉತ್ತಮರ ಸತ 
ಇದೇ ಮುಕ್ತಿಗೆ: ಕಾರಣ. ಹೀಗೆ ನಗೆ ಆತ ಡೌ ನೆ ನಿವರನನ್ನೆ ಲ್ಪ; 
ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೇ ಇವನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನನ್ನ್ನ ಭಕ ಹೀನಂಗಿ ಫಿ 
ಬೇಡ. ಯಾರಿದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಪಶಠಿಸುವರೋ ಧ್ಯಾವ- 
ಮಾಡುವರೋ ಅನರು ಅಜ್ಞ್ಞಾ ನಾಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾ ೫. ಜಃ 
ಮೋ ಕ್ಷಾನಂದನನ್ನು ಸಡೆಯುವರೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಂಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. 



(೪... 

ಇಪ್ಪ ತಾ ಲ್ವಸೆಯಂ ಸಂಧಿ :- ಲೋಲಲೋಚನೆಯೇ ಮುಂದಿನ 
ಕಥಾಭಾಗನನ್ನು ಆಲಿಸುವಂಥವಳಾಗ 

ಈ ರೀತಿ ರಾಮ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ ಚಿರು ಸಂಚನಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖದಿಂದ 
ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಿ ದ್ದ ರು. ಆ ವನದಲ್ಲಿ pr ಣಿಯಾದ ಮಹಾರಾಕ್ಷ್ಚ ಸ್ 
ಯೊಬ್ಬ ಳು ಡ್ಡ ಅವಳು ಒಂದು ದಿನ ಗೌತನೂ ನದಿಯ ತೀರಕ್ಕೆ 
ನಿಹಾರುರ್ಥವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ಮಾಂಕುಶ ಸುರೇಖೆ ಬೆಗಳಿದಲಕೃತ 
ಮಾದ ಪಾದರೇಖೆ ಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಕಾಮಮೂರ್ಛಿತಳಾದಳು. ಅದನ್ನೇ 
ಅನುಸರಿಸಿ ಬಂದ ಅಕೆ. 4 ನನ್ನು ಕಂಡಳು, ಅವನನ್ನು ಮಾತನಾಡಿ. 

ಸಿದಳ್ಳ, ಎಲೈ ಸುಂದರಾಂಗನೇ ನೀನಾರು ? ಈ ಮಹಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಟೆ 
ವಲ್ಕ ಲಯುಕ ನಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರುವಿ ? ಅತ್ಯ ೦ಠ ನೇಮನಿಷ್ಟೆ ಯಿಂದ 
ಕೆ ಇದ್ದಿ ¥ ನಾನು ಶೂರ್ಪನಖಿ ಎನ್ನು ನವಳ ಚ ರಾ ನಣಾಸುರನ' ಅನುಜೆ 
I ಹೌದು. ನನ್ನ We ತೃ. | ಖರನೆಂಬವನು. ನಾನು 

ಯಾಮಾಗಲೂ ಈ ನನದಲ್ಲಿ ಚರಿಸುತ್ತ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಇದೇನೆ. 
ನಿಸ್ತ ಲ ನಾನು ಮೋಹಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. pr ರಾಮನು. ನಾನು ತ 
ರಾಜನಾದ ದಶರಥನ ಪುತ್ರ. ರಾಮನೆಂಬವನು ಇವಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ 

ತ್ಲೆ ಸರಿರೂಪಿ ಈತ ನನ್ನ ಆನುಜನಾದ ಲಕ ಕಣಿ ಆಡವಿಗಾಗಿ ಬಂದಿ... 
ಭಿ ನ್ಹದೇನಾದಲೂ ಅದ್ದರೆ ಹೇಳು, 

ಬಲಿ | 

೧೬ ib ಟ್ಪ 

ರಾನುನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಆಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಹ 
ಗೊಂಡಿದ್ದೀನೆ. ಈ ವನದಲ್ಲಿ ಗಿರಿ ಕಾನನದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊ ಡನೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 
ಕಾಲ ರನಿಸು. ಸಂತೋಸಿಸು. ನಾನು ಶಾಮಸೀತಿತಳಾಗಿದೇನೆ ಎನ್ನಲು 
ಲೈ ನಾರಿಯೇ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ .! | ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸೀತಿ. ಇಲ್ಲೇ 
ದಾ. ಳೆ. ನೀನು ಅವಳೆ pc ಸ. Rfid ನನ್ನ "ತನ್ನು | 

- ವರಿಸುವಂಥವಳಾಗು, ಅವಳು. ಚ್ ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ | 
ಪದಿಂ ಗಿತವನ್ನು ತತ ಳೆ ಆಗ ನೆ ನು ತಿಳಿ ಸಿದ್ದೇನೆದೆ 
ಜಃ: ದಾಸ್ಯ ನೀನೂ ಸಹೆ ರಾಮಸೀಕೆಯರ. ತೊತಾ ೨ಾಗಬೇಕಾಗು. ಇನು 

ತ್ರದಿ ನಿಜಾರಮೂಡಿ ನೊ ಡು | ರಾಮ ನನ್ನೇ ನರಿಸುವುದು ಉತಮ: ತು ತ್ತ 
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~ ೧೫. 

ಅನೆಳು ಪುನಃ ರಾಮುನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳ್ಳು, ಸೀತಿ ರಣ ದಿಂದಲೇ ರಾನು ತನ ನ್ನ್ನ ನರಿಸಲಾರ, ಕಾರಣ ಸೀತಿಯ ಯನ್ನೇ ನುಂಗುನೆನು ಎನ 4 ' ವಿಕಾ ರ ರಾನ ಡಿ ಬರಿಲ್ಮು ರಾಮನ ಅಣತಿಯಂತೆ ಬ್ ಸ ಜ್ರ ಯ್ ಕನಿ ನೂಗುಗಳನ್ನು ತನ್ನ 'ಹೆರಿತವ ವಾದ: ತ್ತಿ 
ಅವಳು : ಸುರಿಯುತ್ತಿ.! ರುವ. "'ರಕ್ಷಧಾರೆಯಿಂದಲ್ ಫೂಗುತ 

pe ಓಡಿದಳು ಖರನು. ಅವಳ ವೃ ತಾ ಸಂತವನ್ನೆ ಲ್ಲ ಕೇಳಿದನು. ಆವಳ ಸಂಗತಿ ಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅನನು. ಕ ಸಭೀಷ ಸಣನಾಗಿ ತನ್ನ ಬೈತ್ಲ ಸೆ 

ಯಿದೆ ಕೊಲಿ ಇರಿ 

pe ಸ್ರ ನೀಜದಿ್ಣಂದಿಗೆ ರಾಮಾ ಶ್ರಮವನ್ನು ಮುತ್ತಿದನು ಭಯಂಕರವಾದ ವ್ ಇಳಿದ ಟಾ ಎಲ್ಫೈ "ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೇ ರಕ್ಷ ಸರು ದಂಡೆತ್ತಿ 2 fy ಯುದ್ಧ ಷ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನೀನು ಸೀತೆಯನು ಕರೆದುತೆ ಡು ಹೋಗಿ ಗುಣೆಯಿಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾವಲಿರು, ನಾನು ರಾಕ್ಷನರ ಸಂಹಾರಮಾಡಿ ಬರುತ ಷೆ ಮನ ರಾಮನೆಂದಂತೆಯೇ ಲಕ ಒಣನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಾಯುತಿ ದನು, ಇಮುನಾದರೋ ಶರ ತೂಣೀರ ಚಾನವನ್ನು ಏರಿಸಿ ಗ ತಯಾ 
ಬಾಗಿ ನಿಂತನು, ಘನಘೋರ : ಯುದ್ಧ ಹ ೨ರಂಭವಾಯಿತ್ತು 
ರಾಮನು ಖರದೂಷಣ ತಿ, ಶಿರರನ್ನೆ ಲ್ಲ' 'ಕ್ಷಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೊಂದ ಮ್ಮ್ ವನ 
ಫಿಷ್ಕಂಟಿಕವಾಂ ಯಿತು: ಈ ಸರನ್ನು.' ಕೋಡ ರಾಮನನ್ನು ಸೀತೆ ಆನಂದ್ಲೆ 
ಬಿಂದ ಆಲಂಗಿಸಿದಳು. ಆತನ ಯುದ್ಧ ದ ಇವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದಳು 

ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ. ಶೂರ್ನನಖಿಯು hla 
ಯಾದ ರಾವಣನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿದಳು ರಾವಣನ ಪಾದ ತಲದಲ್ಲಿ ಬಿ ದು ತನ್ನ್ನ 
etic ತೋಡಿಕೊಂಡಳು. ರಾವಣನು ತನೆ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು. 
ನಿನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಭಂಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನರು ಯಾರು ? ಇಂದೆ ನೋ 
'ಯಮನೋ, ನರುಣನೋ, ವಾಯುವೋ ಯಾರು ? ಹೇಳು. ಯತಾರಾ- 
ದಶೇಸು ಅವರನ್ನು ಯಮುಸ ದನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟು ವೆನು, ಶೂರ್ಪನಖಿಯು ರಾವಣನ 
ಮನ 'ಕರಗುವಂತ್ರೆ ' ಚೂ ನೀನೀಗ ರಾ ೨ಜ್ಯವಾಳಲು ತಕೆವ SU ವನ. 

ನೂರ ಬಿಟ್ಟ್ಟೊರಡು, ಖರ ದೂಷಣ ಶ್ರಿಶಿರ ಮೊದಲಾದ ರಾಕ್ಷಸೆ 
 ಸಮೂಹೆನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿತು, ನಮ್ಮ ವನಕ್ಕೆ ರಾಮನೆಂಬವ 



ಎತ್ತಿ 

ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸೀತೆ, ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ ನೊಡನೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಂಡೆ 
ಮುಪಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಿರ್ಭಯವಾಯ್ತು, ಹ ಗೌತನೂ ನದೀ ತೀರದಲ್ಲಿಯ 
ಪಂಚನಟಿಗಿ ಹೋದೆನು. ಆಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಒಜರೂಡನೆ ಸುರಸುಂದರಿ 
ಯಾದ ಸೀತೆಯೆಂಬವಳಿದ್ದಾ ಳೆ ದೇವ ಸು ಕನ್ನೆ ಯೆರಿಗಿಂತಲೂ 
ಸುಂದರಿ, ಇವಳು ನಾರೀವ ೈಂದಕ್ಕೆ ಮುಕುಟ ಪ್ರಾ ಯದವಳಾಗಿದ್ದಾ ಭೆ, 
ನಿನಗೆ ಅವಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಚ ನನಗೆ ಈ ನೀತಿ 
ಆಯಿತು. ಯುದ್ಧ ಕೈ ಹೋದ ರಾಕ್ಷ ಸರ ಕುಲವನ್ನೆ ೪ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 
ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು ರಾಮನಿದಿರಿನಫಿ ಯಾರೂ ನಿಲ್ಲಲು ಶಕ್ತ ರಲ್ಲ. ನೀನು 
ಧೀರನೇ ಆಗಿದ್ದ ಸಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನು  ನಜೆಯುನಂಥವನಾಗು. ಸೀತೆ 
ಡೊರಕಿದಕೆ ಸಾಕು. 'ಮತೆ ತ್ನೇಸೂ ಬೇಡ ಷಂಢನಾಗಬೇಡ ಎಂದಿತ್ತ್ಮಾದಿ. 
ಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ನನ್ನು ಜರೆದಳು. ಸೀತೆಯನ್ನು ತರಬೇಕಾದಕೆ ರಾಮ_ 
ನನ್ನು ಯುಕ್ತಿ ಯಿಂದ ಸೋಣಸಿಯೇ ತರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಅವಳನ್ನು 
ಸಂತೈಸಿ ರಾವಣನು ಕಳುಹಿದನು. ಆ ರಾತ್ರಿ ಅದೇ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ is 
Np ಕಳೆದನು. ರಾಮ ನಿಜವಾದ ಮಾನನನಲ್ಲ. ಜಾ 
ತನಿಂದ ಖರ ದೂಷಣರನ್ನೆ ಲ್ಲ ಕೊಬು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಆತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಲಕ್ಷಿ N ಭಟ ನೀ ಸರಿ! ಆತನೇ ಮನುಕುಲದಲ್ಲ ರಾಘನಷಾಗಿ ಅಸತರಿ. 
ಸಿದಾ ನೆ ನಿ. ಕಮಲಜನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಆತ ಈತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾ ನ್ 
ರಾವ-ನೊಡನೆ ಸೆಣಸಾಡಿ ಮಡಿದುದಾದರೆ ವೈಕುಂಠ ರಾಜ್ಯ ವೇ ನನಗೆ 
ದೊಕೆಯುತ್ತದೆ. ವೇದೋಪನಿಷತ್ತು ಗಳು ಆತನನು ಮ ಸಾಧ್ಯ- 
ನಾಗದೇ ವೆ ಅಂಥಾ ಜು ನನ್ನ ತುಂಬು ಕಣ್ಣು ಸ 
ನೋಡುತೆ ಅನೆ, ರಾಮನು ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಕಲ ಬೋಗನೌ ಬಾಗ 
ವನ್ನು ಹೊಂಡುಜಿನು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ದೊರೆಯುವದು ಎಂದು 
ಆರೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರ ಸು ವೈರ | ಭಾವದಿಂದಲೇ ಆ ಶ್ರೀರಾಮನನು ಸೇರಬೇಕು. 
ಎಂದು ರಾಮನನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತ ರಾಮಧ್ಯಾ ದನಲ್ಲಿಯೇ ತಲ್ಲೀನನಾದ 
ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಧಿ ಮುಕಾ ಸ್ವಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ | 

ಇನ್ಸಪ್ಪೈಪನೆಯ ಸಂಧಿ ಎಲ್ಫೈ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ಮಂದಿನ 
ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಒವ ್ಮನಸ್ಸಿ ಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೇಳುವಂಥನಳಾಗು, 

ಹ 



ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾವಣನ್ನು ರಾತಿ ಯನ್ನು ಕಳೆದು ಬೆಳಗಾದ 

ಶೂಡಲೇ ಎದ್ದು ತನ್ನ ಮಾನನಾದ 1! ಬಳಿಗೆ ರಥವೇರಿ ಹೊರ... 

ನು. ಮಾರೀಚನ ತನ್ನ , ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಟಿವಲೃಲಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ | 

ಮುನಿಯಂತಿದ್ದು ರಾಮಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದನು ರಾವಣನನ್ನು ಕಂಡು 

ಆತನನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿ ಆತನ ಕುಶಲ ಕ್ಷೇಮ ಸ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು 1 

ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದನು ನೀನು ಬಂದ ಕಾರಣನೇನು ? ಮನಸ್ಸೇಕೆ 

ಚೆಂತಾತುರವಾ ಗಿದೆ? ಮೋರೆ ಕಳೆಯಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕಾರಣವೇನು ತಿಳಿಸು, 

ನಿನಗೆ ಹಿತವನ್ನೇ ನಾನು ಬಯಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ_ 

ವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಡ. ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿವೇದಿಸು ಹೆ ಹೇಳಲು . 

ನ] ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದನು ೨ ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕೇಶಾಧಿ- 

ಪತಿಯಾದ ದಶ;ಥನಿದ್ಧಾನೆ. ಅವನ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ ರಾಮ ಈಗ ಆತೆ. 
ಸತಿ ಸೀತೆ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹಿತ ದಂಡಕಾನನಕ್ಕ "ಬಂದಿದ್ದ ನೆ. ಸೀತೆ 

ಸನಿಂದೆರಿ, ಸ್ಫುರದ್ರೂಸಿ. ದಂಡಕಾವನದಲ್ಲಿರುವ ನಿರಪರಾಧಿಗಳಾದ ಖರೆ. 

ದೂಷಣ ಮೊದಲಾದ ರಾಕ್ಸಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಶೊರ್ಪ- 

ನಖಿಯ ನಿ ಮೂಗು ಕೊಯ್ದಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪರಿ ಅಸರಾಧಗೈದ.. 

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಷಾ ) ಣವಲ್ಲಭೆಯಾದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅನಹರಿಸಿ ತರ. 

ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಅತ್ಯವಶ್ಯ ನೀನು ಮಾಯಾ ಮೃಗ 

ವಾಗಿ ಅವಳ ಬಳಿ" ಸುಳಿದಾಡು ರಾಮ ಲಕ್ಸ ಒರಸು ಅವಳಿಂದ ದೂರ- 

ಮಾಡು. ಮಾನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಸೆಳೆದು ತರುತ್ತೇನೆ. ನಂತರ ನೀನು ಸುಖ. 

 ದಿಂದಿರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. | 

: ಯಾವದೇ ಶಬ್ದ ವನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆಯೇ ರಾಮ ಬಂದ ಎಂದು 
ತಿಳಿದು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವ ಸನಸಿಸಲ್ಲಿಯೇ ರಾಮನನ್ನು ಕಂಡು ಹೆದರುವ, 

ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವೂ ರಾಮನ ಹೆದರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರೀಚನು ರಾವಣಗೆ 

ಹೇಳಿದನು - ನನಗೆ ಆ ರಾಮನ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ, ನಾನು ರಾಮ 

ಚಿಂತೆಯಿಂದಲೇ ಬಸವಳಿದು ಬೆಂಡಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿನಗೆ ಹಿತಕರವಾದ ಮಾತನ್ನು 

ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಕೇಳು - ರಾಮನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರದೈವ. ಆತನೇ ದೇವ 



ಗರಿ 

ದೇವೇಶ ಶ್ರುತಿ ತಕಿಗಳಿಗೂ ಅಗೋಚರನಾದವ. ನೀನು ಅವನ ನೆಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ 

ಭಾವವನ್ನು ಬಿಡು. ಆತನಲ್ಲಿ ನವನಿಧ ಸಕ ಯನ್ಸಿ ಶ್ರಿ) 

ಪೂಜಿಸು “`ನಿನ್ನ ಜಿಲ್ಲವನ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸು ಡೇವತೆಗಳು ಮುನಿ 
ಟಾ ಮೊದಲಾದವರ | wu 

ಯರಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನ. ರಾಮ ನಿಜವಾಗಿ ಮಾನನನಲ್ಲ ಸಾಕಾಶತ್ ಹರಮ 
ಪೂರುಷ, ಆತ ಭೂಮಿ ಭಾರವ ಕಳೆಯಲು ಭೂಮಿಗೆ ಅನತರಿಸಿ ಬಂದಿ. 
ದಾ ನೆ, ನೀನು ಯಾವದೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು 
ನರಸತಿಗೆ ಆಶೆಮಾಡಬೇಡ ಇದು ನರಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ನೀನಂತೂ ನೀತಿ 
ಶಾಸ ಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದಂಥನ ನು. ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೇಳಲಿ | ನನ ಮಾತನ್ನು 

ಕೇಳು ಎಂದನು. | 

ಈ ಮಾರೀಜೋಕ್ಕಿ ರಾನಣನಿಗೆ ಹಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ರಾವಣ ಹೇಳ್ಲಿ 
ದನ್ನು. ನೀನು ರಾಮ ಪರಾತ ಸ ರನೆಂದು. ಹೇಳಿದೆ ತನ್ನ ನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಜನಿಸಿ 
ದ್ಹಾನ ನೆ ಎಂದೆ. ಈಶ್ವರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಚಂ ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಸೀತೆಯ ನನ್ನು ಈಗಲೇ ತರಬೇಕು ದುರಾ ಾಗ್ರಹನಿಲ್ಲದೇ ರಾಮೆ 
ತನ್ನ ಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಲಾರ, ಪರವ ಠಾತ್ಮ ಸದನಿಯನ್ನು ಸಡೆಯಲು ಇದೇ ಸರಿ- 

ತ ಮಾರ್ಗ ರಾನುನೊಡನೆ ಗ8ಡ ಹೊಂತು ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೂ 

ಸಾಧಿ ಸುವದಿಲ್ಲ. ಆನ್ಸರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಹೊರಡು. ಮಾಯಾಮೃ ಗದ ರೂಪ 

ಧರಿಸು, ರಾ ಎಮಾಶ್ರವ ಮದ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡು. ನಾನಾ ಪ್ರಯತ್ನೆ ದಿಂದ 

ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಸೀತೆಯಿಂದ ದೂಸಮಾಡು. ಇಲ್ಲದೆ? ಇದ್ದರ ಈ 
ನನ್ನ ಖಡ್ಗ ದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಚಂಡಾಡುವೆನು. ನನ್ನೆ ಮಾತಿಗೆ 
ಪೃತಿಯಾಡಬೇಡ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಾರೀಚನು ಆಲೋಚಿಸಿದ. 

ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನು ವಂತೆ ರಾಮನಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿ. 

ರಮಪದ ಪ್ರಾಪಿ ನಿ ಯೆಂಡು ತಳದು ಎ ಈತನಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿ-_ 

ಮುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ pred ತಿಳಿದು _ ಹೇಗೆ ಇದ್ದರೂ ನನಗೆ ಮರಣ 
ಇ. 

ತ 

Ue dk 

ಕ 

೬. ಡಿ 

GL, 

ದ್ರಿ Cb Cl * 6 

ಗು 
ಅಜಯ 

ಬ. ರಾಮು ಶರದಿಂದ ಮರಣ ದೊರೆಕಿರೆ ಸದ್ದ ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ 
ಎಂದು ತಿಳಿದು ರಾವಣನೆಂದಂತೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಾದತು, 



ಎ... 

ಒಡೆಯನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೂರುವದು ಶಾಸಕ್ಕೆ. ಸಮಾನ ಆದು. 

ದರಿಂದ ನಿನ್ನ: ಆಣತಿಯಂತೆ ನಡೆಖಬನೆ ಎಂದು: ಜೇಡಿ ಮತ್ತು 

ಈತನ ರಥದ ಮೇಲಿ ಕುಳಿತು ರಾಮಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದನು. 
ಆಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ವರ್ಣದ ಮೃ ಗವಾಗಿ ತ ಲೆಯ ಎದುರಿಗೆ ಅಡ್ಡಾ. 
ಡತೊಡಗಿದನು. ಸೀತೆಯ ಕತ ಸ್ಸ ಕುಣಿದಾಟಿವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 
ಮರುಳುಗೊಳಿಸತೊಡಗಿದನು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳು ದೆ. 

ಜ್ರಪ್ಪಪ್ಲಾರನೆಂಯೆ "ಸಂಧಿ $: ಮಡದಿ ಪಾರ್ನಕಿಯೇ ಮುಂದಿ 
ರಾನಣ ನತಾರೀಚರು ಮಾಡಿದ ಚೇಷ್ಟೆ ಯ ಜಗತು ೪ 

_ ಮುಂದಾಗತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಊಹಿಸಿದ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು 
ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಇಂಕೆಂದನು - ಎಲ್ಲೆ ಸೀತೆಯೇ ರಾವಣನು ಭಿಕ್ಷು- 
ವೇಷದಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವನು. ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಛಾಯೆಯಾದ. 
ಘಾಯಾ ಸೀತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿರಿಸು, ಹಾಗೂ ನೀನು ನನಾ ಜ್ಜ ಯಿಂದಲೇ 
ಹ್ಹಿ (ಆಗ್ನಿ) ಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರು, ಆ ದುರಾತ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ ನನ್ನ 
ಖಳಿಗೆ ಬಾ ರಾಮಾಸೆ ಸ್ಹ ಯಂತೆ ಸೀತೆಯು ಅಗ್ನಿ ಯಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯ ವಾಗಿ ಅಡ” 
ಗಿದಳ್ಳ. ಹಾಗೂ ಮಾಯಾ ಸೀತೆಯನ್ನು SNE ಮಾಯಾ 
ಸೀತೆಯು ಬಂಗಾರದ ಮಾಯಾ ಮೃಗವನ್ನು ಕಂಡು ರಾಮನನು, ಕುರಿತು 
ಅದು ತನಸೆ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದಳು ಈ ಮ ಗ) ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಂದು. 
ಣಾದತಿ ನಾನು ಆ ಮೃಗದೊಡನೆ ಆಡುತ್ತ ವೇಳೆ ಕಳೆಯುವೆ, ಆಗ 
ರಾಮನು ಧನುವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿತರಲು ಹೊರಟನು. 
ಹೋಗುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಣನಿಗೆ ಸೀತೆಯ ಸಾ ಜು ತಿಳಿಸಿದನು. ಇದು 
ಮಾಯಾ ಮ ಗವ. ಈ ಸರಿಯ ಮೃಗವಿರಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು 
ತಿಳಿಸಿದರೂ ಕೊಡ ರಾಮನು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ತರಲು ಹೊರಟನು, 
ನಿರ್ವಿಕಾರನೂ ನಿರೀಹನೂ ಸರಿಪೂಣ ಆದ ಆ ರಾಮನೆಲ್ಲಿ ! ಆ 
ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ !! ರಾಮನು ಆಕೆಯ ವಚನ ನವನ್ನು ಸಲಿಸಲೋಸುಗ ಮುಗದ 
ಬೆಂಬತ್ತಿ ದನು ; ೧2 



ಭಕ್ತರ ಅನುಗೆ ಕಣ್ಸಾಗಿಯೇ ಆತ ಹೋದ ಎನ್ನುವ ನಿಚಾರೆ 
ವನ್ನು ಳವಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನೆ. ಆ ಮೃಗ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಂ ಐ ಒಮ್ಮೆ 
ಆಡಗುವದು ; ಒಮ್ಮೆ ಜೆಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ 
ರಾಮನನ್ನು ಹ ಸ್ರ ತು, ರಾಮನು ಈತ ಸಾಕ್ಷಾತ” ರಾಕ್ಷಸ 
ನೆಂದು ತಿಳಿದು ಅತನನ್ನು ತನ್ನ ಬಾ ಣದಿಂದೆ ಹೊಡೆದನು. ದಾನನನು 
ತನ್ನ ಮೊದಲಿನೆ ಲೂನ ದರಿಸಿ” ಹಾ ಲಕ ಕ್ಷ್ಮಣಾ ! | ಹಾ ಸೀತೇ |! ಎಂದು. 
ಕೂಗಿ _ಗತಪಾ )ಿಣನಾದನು. ಸಾಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಮಾ ಎಂಬೆರಡಕ್ಷರ. 
ವನ್ನು ಉಚ್ಚ RN ಆತನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ದೊರಕಿತು ಆತ ನ ಶರೀರ 
ದಿಂದ ಜ್ ಇದಾ ಜ್ಯೋತಿಯು ಹೊರಟು ರಾಮನಲ್ಲಿ ಬೀನೆನಾಯಿತು 
ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ದೇವತೆಗಳು ಅಶ್ವ ರ್ಯಭರಿತರಾಗಿ ರಾಮನ ಮಹಿಮೆ. 
ಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಸತೊಡಗಿದರು. 16 ಪಾಹನಿರತನಾಗಿರಲ್ಲಿ 
ಚಕಾ ಬಾತ ಬ್ರಾಹ್ಮ ಒಜಿನಾಗಿರಲಿ ಘೋ ರಾಕ ನೇ ಕೂಡ ಅಗಿ- 
ರಲಿ ರಾ 'ಮನನ್ನು ಸನತ್ ನಿಜನದವಿಯನ್ನು ಪಜೆಯುತ್ತಾತೆ. ರಾಮನು 
ದುಃಖದಿಂದ ಕಳವಳಿಸತೊಡಗಿದ ಈತ ಬಸ್ ಹಾ ಲಕ್ಷ ಹಾ 
ಎಂದು ನನ್ನ ದನಿಯಂತೆ ಒದರಿಡ, ' ಸೀತೆ ಕಳವಳಿಸುವಳು ಚ ಹಳ 
ಹಳಿಸುತ್ತ ತನ್ನಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ, ಇತ್ತ ಸೀತೆ ಈ ಮಾರೀ. 
ಜೋಕಿಂ ತಿಯನ್ನು ಪೇಳಿ ಕಳವಳಿಸುತ್ತ ಎಲೈ ಲಕ್ಷ ಜನೇ ರಾಮನಿಗೆ 
ಏನೋ ಆಗಿದ್ದೆ. ಕೂಡಲೆ ಹೋಗು. ಎಂದು ಟವಸರೆನಡಿಸ ಕೊಡಗಿದಳು. 
ಆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮ! ಅ ಹೇಳಿದ _ ಇದು ರಾಮನ ನುಡಿಯಲ್ಲ. ದನುಜ ಸಾಯುವ 
ವಾಗ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು ಈ ಪ್ರಕಾರ ರಾಮ ನುಡಿಯಲು ಶಕ್ಯ ನಿಲ್ಲ. 
ಆತನಿಗೆ ಸಕಲನನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಸಾಮ್ಯ ೯ವಿದೆ. ಈ ವ ಮಾತನ್ನು ನಳದ 
ಸೀತೆ ಕೋಪ ದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ೧ನ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಇಂತೆಂದಳು ಎ ನೀನು ಭರತನ 
ಆಣತಿಯಂತೆ ರಾಮವಧೆಗಾಗಿಯೇ ಬಂದವನು ! ರಾಮನ ಮರಣಾನಂತರ 
ನನ್ನನ್ನು ಕರೆತರಲು ಭರತನೇ ಕಳುಹಿಸಿರುವನು ನೀನು ಭಾರ್ಯಾಪಹಾರಿ 
ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗುತ್ತೀ ! ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಗಲೀ ಭರತನನಾ - 
ಗಲೀ ಮುಟ್ಟಲಾರೆ ಎಂದು "ದುಃ ಖಿಸುತ್ತ ನುಡಿದಳು, ಆ ನುಡಿಗಳಿಗೆ 
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ಸಾ A ಊಜಾ 3 | ತೆ 

ಬ್ಲ ನನೆ ಸೆಂಭಾ, )ರಿತನಾದನ,' ಕರ್ಣ ಕೋವಿ ES ಮತಿ ಸಿದ ನೆಂತಕ ವನದೇವಕೆಯರಿಗೆ 2 ಸೀಶಯ ರಕ್ಷಣೆ ಣೆಜ್ಜೆ” | ಮುಸಿ ರಾಮನ ಶೋರಕಾ.ಗಿ ಹೆೊರಕಿ ಟುಬಿಟ್ಟಿನ ನು ಜಿ 

ಇತ್ತ ರಾನಣನು ಭಿಕ್ಷುಕ ವೇಷದಿಂದ ಸೀತೆಯಿದ್ಲಿಗಿ 3 ಭಿಕ್ಷುಕನು. ಯತಿಯೆ,ಂದೇ ಭ್ರ ನುಸಿ ಆತನಿಗೆ ಅಭ 5 
ನೀಡಿದಳು, ಶಿನ್ನ್ನ ಲು 

ಕಿ ಕಾಳ ಒನೆ 
ಗಸಿ 

ಯಾದ ವಿಗೆ x med 4 
pa 4 pl ಗೆಡ್ಡೆ ಸ ಮೊದಲಾ ಾಇದವುಗಳನು ದ್ದ ಸ ಭಾ 
ಟಿ 

ಎಲ್ರ ಮುನಿಯೇ ಸ ಸೃ ಲ್ಪ. ನಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆ, ನನ್ನವರು ಈಗಜೆ:; ಬರುವರು. ನೀವಿ ಪ ಬಂದ ಕಾಡಾಜೇನೆಂದು ಭಿಕ್ಷು ಕೇಳಲು ಸೀತೆ ಹೇಳ 
1 ಸಿಳಳು 2 ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪಟ್ಟ ಣದ ದೊರೆ ದಶರಥ ಅತನ ಓಂ ರಾನು, ಅತನ ಸತಿ ನಾನು ಸೆ. ದಶರಥನ ಆಸ್ಲೆ ಯ ಪ “ಖೆ ಕಾರ ೫ದ್ದಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ 'ವನವಾಸದಲ್ಲಿರಲು ಬಂದಿಕ ಸೇವೆ, ನೀ ವು ಯಾರು 9 ಎಂದು ಜೂ ಆಶ ಹೇಳಿದ ವ ನಾನು ರಾಳ ಸಸರೊಡೆಯ ರಾವಣ. ಸೌಲ ಸ್ತ್ಯನ ತನೆಯ ನಿನ್ನ ಕಂಡು ಉಮವಮೊನೆ ಕಿತನಾಗಿ ಈ ಮುನಿಯ ವೇಷ 

ಬಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. (3 ಠಾ *ಮುನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನ್ನು ಭಜಿಸು ನನ ಲ wh | ಮನೆಯ ಭೋಗವನು ಅನುಭವಿಸು ಈ ಜ| ಗದ್ದೆ ಗೆಣರುಗನಿಂ ಬೇನೆ ಫಲ ? ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಸೀತೆ ಭಯ ಭೀತಳಾಗಿ ಗಡಗಡ ನೆಡು; ತೊಡಗಿದಳು. 

ಎಲನೋ ದುಷ್ಟ 1 ನಿನ್ನೆ ನ್ಸೀಗಳೇ ರಾಮನು ಕೊಲುವನು ತನೆ 
ಕ್ ತನುಜ ಸಹಿತ ಈಗಲೀಗಳೇ ಬಹ ಹ ನ್ಯ ಹೇಡಿಯೇ ಸಸ ಪಗಿಂದೀ 

ಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ $ಂದ ತೊಲಗು ಎಂದಳು. ಆಗ ಕೋಪ ನಗೊಂಡ ರಾವಣನು ತನೆ 
ನಿಜೂಸ ಧೆಂಸಿ, ನೆಲ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನೆ ತ್ತಿ ಜೋಡು ತನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಕಾಶಮಾರ್ಗದಿಂದ ಲಂಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾ 

` ತೊಡಗಿದನು. ಅವಳು ಹಾ ರಾಮಾ! ಹಾ ಸೌನಿತ್ರಾ 1 ಕ 
ನಿಲಾಪಿಸತೊಡಗಿದಳು ರಾಮನನ್ನೇ ನೆನೆಯತೊಡಗಿದಳು. 

ತ್ತಿ ಲೂ 

ಈ ಆಕ ಫಂದಷವನ್ನು . ಕೇಳಿ ಜಟಾಯುವು ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ 
ಆಗಮಿಸಿದರು. ಎತ ಕಳ್ಳ ನು 1 ನಿಬು |! ವಳ್ಳೆಯು ಗರುಡನ ಮಂ 

ಇ 



ಇಲ್ಲಿ. 

ಯನ್ನು ತುಡು ಕಿದಂತಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ರೀತಿ, ಉತ್ತಮವಾದ ಹೆವಿ 
ನಾಯಿ ತಿನ್ನುವಂತಾಯ್ಕೇ y ಎನ್ನು ತ್ತ ೯ ತನ್ನ ಜುಂಚೇಂದ ಅತನ ರ 
ಹೊಡೆಯಲು ರಥವು ತುಂಡಾಗಿ ಗಿ ಬಿದ್ದಿತು. ರಾವಣನ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಜಬಾ- 
ಯುವು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದವು. ಕೂಡಲೇ ದನುಜನು ಖಡ ನನು ಹಿಡಿ 

1 ಲ್ಸ ಸನ್ನ ದ ನಾದನು. ಆ ದುಷ್ಟ ರಾವಣನು ಜಬಾಯುವಿನ ಎರಡೂ ರಕ್ಕೆ. 

p 
| 

ಗಳನ್ನು ಕಡಿದುರುಳಿಸಿದನು ೆ ಪ್ರತಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಒಯೃಶೊಡ್ಲ 

ಗಿದನು ರಾಮ ರಾನಾ ನನ್ನನ್ನು ಗಕ್ತಿಸು ಎಂದು ಸೀತೆಯೊರಲಕೆ ಇಡ. 

ಗಿದನು. ಕಾ ನನ್ನ ಆಫರ್ ಎಧವನ್ನು ಮನ್ನಿ ಸು. ಪ್ರಾಂ ಭ್ಯ ಕರ್ಮ. 
ವನ್ನು ಹ ಜ್ವೀನೆ ಎಂದು ಅಳತೊಡಗಿದಳು. ನಾಯುನೇಗ. 
ದಿಂದ ರಥವು ಜಲಿಸುತ್ತಿರಲು ಪರ್ವತಾಗ ಗ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾ ಕಂಡು 

ನ್ಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವನಾರ್ಧಂಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಟ ಅವರ ಕಡೆ ಎಸೆದಳು 
ನಿ ವಿಷಯವನು ರಾಮನಿಗೆ ಅಕುಹುವದು ಎಂದು ಸಂ 

ಮಾಡಿದಳು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ರಾವಣನು ಚತ ಸೀತಿಯನ್ನು ಲಂಕ 
ತಂದನು. ಅತೋಕಾವನದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನಿ ಟಿ ನು. ರಾಕ್ಚಸಿ ಸಿಯನ್ನು ಆಕೆಯ 
ಕಾವಲಿಗೆ ಇಟ್ಟನು . ರಾಕ್ಚ ಸಿಯರನ್ನು ಕಡು ಕಾವಿಗೆ ಟು 
ಶೋಕ, ಮೋದ ಯಾರಿಗೂ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ದೇಹಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಮೋಹಗಳು 
ಆವರಿಸಿರುವದು, ಸಹಜ ಇದನ್ನು ಟ್ಟ ದೇಹ Nene ತೊರೆದು 
ವೈ ರಾಗ್ಯ ದಿಂದ ಜೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಷಯಾ ದಿ ಭೋಗಗಳನ್ನು ತುಚ್ಛ ವೆಂದೃ 
ತು ಆತ್ಮ ತತ್ವ ದಲ್ಲಿ ಜೇ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾ ರೆ ರಾಕ್ಟಸಿಯಂಂದ ಸುತ್ತು 
ವರಿಯಲ ಲೃಟ್ಟ | ನತಾನಸಿಕ ವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ಬಸ. 
ವಳಿದು. ರಾವತಾ ರಾಜಮಾ ಎಂದು ಹಲುಬುತ್ತ ತನ್ನನ್ನು ಟಾ ಬಂದು 
ಗೋಳಿಡುತ್ತಿ ಶಿಿದ್ದಳತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಇಗೃತ್ತಾ ರನೆಯ ಸಂಧಿ ಮುಗಿಯಿತು. 

ಇಗ (೪ನೆಯ ಸಂಧಿ : ಸಾ ಪಾರ್ವತಕಿಯೇೇ € ಮುಂದಿನ ಕಾ 

ಭಾಗವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥವಳಾಗು, 

ಪ್ರೀರಾಮನು ಮಾಯಾ ಮಾ ಜು. ಕೊಂದು ತನ್ನಾ 
ಶ್ರಮದ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿ ರುವಾಗ ಬಾಡಿದ ಮೋರೆಯುಳ್ಳ ಲಕ್ಸ್ನ ನು 



ಹ 

ಬರುತ್ತಿ ರುವದನ್ನು ಕಂಡನು. ಮಾಯಾ ಸೀತೆಯನ್ನು ತಾ 

ವರ್ತಿಸಿ ಸೀತೆಯನ ರಸುತ MAS 21.1. 
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಆಗಿ ಯಲ್ಲಡಗಿದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆಯಬೇಕು, ತನ್ನ 
ಜಾನಕಿಯೊಡಗೂಡಿ ಅಯೋಧ್ಯಾ ನಟ್ಟಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಾಜ್ನಕಾರಭಾರ 
ನಡೆಸಬೇಕು ನಾನು ಗಟ್ಟ ೦ತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ. 
ವಾಗಬೇಕು ಕಲಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೀರ್ತನೆ, ಪೂಜೆ, 

ವೆ ಎ ಲಾದವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರಿಲ್ಲ. ಇದೇ 
ಅವರ ಭಾಳ್ ಭಜ ಕಟ ಗಳಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾ ರ್ಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿ | 
ಯನ್ನು ಬೆಳಸಬೇಕು ಎಂದಾಲೋಜಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬರುತಿ ತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ- 

| ನನ್ನು ನೋಡಿ ದುಃಖಿ ಖಿಂತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಣಾ ಸೀತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕ ಎದ? 
ಗೀ ದಾನವ: ತಂದರೋ ಪಾಶೆಕಿಗಳು "ಕದ್ದೊದ್ದು ರೋ ಆವಳು 
ನನ್ನ್ನ ನ್ನು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟ ಎಂದು ನೇಳತೊಡಗಿದ ಆಗ ನಿಮ 
ಮಾತಿನ ಕ 3ರೆಯು ಕೇಳ ಭಯದಿಂದ ಆಕೆಯ ಕರ್ಣಕಶೋರನಾದ 
ಮಾತಿನಿಂದ ನ್ನ ನ್ಹರಸುತ್ತೆ gE ನು ರಕ್ಕಸ ರು ಆಕೆಯನು, ತಿಂದರೋ 
ಆಥವಾ ಕದ್ದೊಯ ಕೋ ಹೇಳಲಾಕೆ ಎಂದೆನ್ನ ತ್ರ ಸಂಶಯಪಡುತ್ತ ಆಶ್ರ- 
ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಲ. ಅ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಾಣದೆ [| 

ಹಾ ಸೀತೆ | ! ಹಾ ರಮಣಿ !| ನನ್ನ: ಹೆ ತಿರೆ ಯಾಕೆ ಬರ 
ಲಾಕೆ | ಕಡಿ ಎಲ್ಲಾ ದರೂ ಅಡಗಿರುನೆಯಾ ನ ಎಲೈ ನನಡೇನಿ 

ಯರಿರಾ ನನ್ನ್ನ ಸೀತೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಿರೇ ? ಭ್ಯ wa ಪಕ್ಷಿ 

ಸಂಕುಲವೇ ಕಮಲನೇಕ್ರಿಯಾದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿರೇ 1 ಹೀಗೆ ಎದುರಿಗೆ 
ಕಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕ ಕಾಣದೇ ಕಳವಳಿಸುತ್ತ 
ನಿಲಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಮನುಜಲಿಲೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾದ ಆ ನರ 
ಮಾತ ಸು ಶೋಕಿಸುತ್ತಿ ದ್ಹಾನೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸೀತೆ ಎಂದು ಗೋಳಾ 
ಡುತ್ತಿ ಎಡೆ ನೈ ಅಜ್ಜ ರು ರಾಮನ ಘು ನಾಯ ಸ್ವರೂನನ್ನು ತಿಳಿಯ 



ಲಾರರು, ಸಶಿಯಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ನ ಮಾನವರಂಕೆ ಮಾಯಾ Cy 

ವಶವಾಗಿ ದುಃಸುತ್ತಿ ದ್ದಾನೆ ನ. ಈತ ಹರಿಮಾನೆಂದ ಪರಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದರೂ 
ಕೂಡ ರಾಗರಸಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ರಾಗಾಸಕ್ಕರಾದವರಂತೆ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದ ನೆ. 
ಹೀಗೆ ಸೀತೆಯನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಮಃ ೦ದುವರಿಯುತ್ತಿ ರುವಾಗ ಯುದ್ಧ 
ನಡೆದ ನ ಕನಸೂ. ಮುರಿದ ಬಿದ್ದ ರಥನನ್ನೂ ಕಂಡರು ಸೀತೆಯನ್ನು 
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಲು ಯಾರೋ ಇವನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಹೀಗೆ 
ಹೇಳುತ್ತ "ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬರಬರುತ್ತ ಪಕ್ಷಿಯ "( ಜಟಾಯ ವು) ಬಿದ್ದ 
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ. ಬಂದು ಶಲುಪಿದರು ಎಲೈ "ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಸೀತೆಯನು. ನುಂಗಿದ 
ಪಕ್ಷಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿಡಿ ನೋಡು. 'ಕಪಟಯಾದ ರಾಕ್ಮಸ 
J ಈ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಗಹನ | 
ಈಗಲೇ ಕೊಲುತೆ ಶ್ಮೇನೆ ಎಂಡೆನಲು ನರಳುತ್ತ ಬಿದ್ದ ಜಟಾಯುವು ಕೀಣ 
ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನನನ ನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡ- ನ್ನ 
ಓ್ರಿಯೆಗಾಗಿಯೇ ಈ ದೇಹವನು )ಿ ಮುಡುಪಾಗಿ ಇಟ್ಟಿ | ನಾನು ಜಟಾಯು 
ರಾವಣನು ಸೀತೆಯನ್ನು Md ಆತನೊಡನೆ ಕ:ದಿಜಿ ಆತನ 
ರಥವನ್ನು ಪುಡಿಸಡಿಮಾಡಿದೆ. ಆಕನ ಇ ಏಸ್ಪತ್ಸು ಸಾ” ಮುರಿದೆ. 
ಆದಕೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ ಮೋಸದಿಂದ ನನ್ನ ಪಕ್ಕಗಳ ಳನ್ನು ತರಿದು ಈ 
ರೀತಿ ಮಾಡಿದನ್ನು ನಿನ್ನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ ಪ್ರಾಣ ಹೋ ಗತಪ್ರಾಣ- 
ನಾದ ಜನಿ ಭು ನಿ ಕಂಡು ರಾಮನು ದುಃಖದಿಂದ ಆತನನು ಸ 
ಸಿದನು ತನ್ನ ಸ್ಪ ದಿಂದ ಆ ಆತನ ಮೆ ಯನ್ನು ನೇವರಿಸುತ್ತ ನನ್ನ ನೊಣ 
ಗಾಗಿ ನೀನು” ಸ್ರಾವವನ್ನು ಕಕ. ಸೀತೆಯನ್ನು ಒಯ್ದ ನನಾರು ol 
ರಾವಣನೆಂಬ ರಕ್ಕಸನು ತ ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಸ ಸೀತೆಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಲು_ 
ಜ್ ದ: ಎನೆ. ಇನ ಸ್ತು ಮಾ ಇತನಾಡಲಾರನೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ದೇಹವನ್ನು ನಿನ್ನಿ 

ಲ್ಲೇ ಬಿಡು ನೆ ಎಂದನು. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣೋತ್ಸ ಮಣ ಕ್ ಇಲದಲ್ಲಿ ನೀನು 
er ಸೋಚರನಾ ದೆ. ಜಗನ್ಮಯನಾದೆ ಆ ವಿಷ್ಣುವೇ ನೀನು: ಮಾಯಾ 
ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಮನುಜನಾಗಿದ್ದೀ, ನಿನ್ನ ಹಸ್ತ ದಿಂದ ನುತ್ತೊವೆ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನನ್ನು 
ಸ್ಫರ್ಶಿಸ ಸು ಎಂದನು. ರಾಮನು ತನ್ನ ಕ ಕರಕವ ಮಲದಿಂದ ಆತ ತನನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು 
ಜಬಾಯುವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟಿನು. ರಾಮನು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿ 

ಬ 



ಫು ಶರೀರವನ್ನು ಚಿತೆಗೇಂಸಿ ದಹಿಸಿದನು. ಆತನ ಪಿಶೈೈ ಕರ್ವ್ವವನ್ಮೂ 

ಗಳಿಂದ ಶೋಧಿಸಿದ. ಮಹಾವಿಷು ವಿನಂತೆ ನಾಲ್ಕು 
ಜಗಳಿಂದಲೂ ಶಂಖಚಕ ಗಾ ಮಾ ಶೋಭಿಸಿದ ಮತ್ತು ದಿನ್ನ ಸಣ ಡರಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರಿದ್ದ ಹೋಗುವಾಗ ಪುನಃ ರಾಮನ್ ನನ್ನು ದಿ ಸೆ ಕಸ ದನಗರ ಉಣ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ನಿ ವಾಗಿ ಸನ್ನಿತಿಸಿದ ರಾಮನೇ ಗತಿ ಎಂದು ವಂದಿಸಿದ. ಆತನ ಸುತಿ ಕೇಳಿ ಪರಮಾನಂದ ಭರಿತನಾದ ರಾಮನು ನಿನ್ನೀ ೫ ೭ ನಿ. ನಾ ಸು ಫ್ರಿ ಮುಬ್ಛೈ ಜೆ ನನ್ನ ನಿಜಪದವನ್ನು ಬನು ಸೇರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಶ ಚಕ ಬಿ್ಯೊಟ್ಟಿ ಮು. ಯಾರಿ Kk ವಿಷಯನನು ಹೇಳುವಕೋ, ಷಿ 4 

ಕೇಳುವತೆ ವರೊಕ್ಕ ಜ.೬೬ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋರ ತಾಹ ಹತ್ರಯಗಳನ್ನು ಹಲಿದು 
ಪರಮ ಗತಿಯನ್ನು ನಡೆಯುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬು ಧಿ ” ನಂಬಲ್ತಿಗೆ ಈ ಸಂಧಿ ್ ನಾ 

ಮುಗಿಯಿತು. | 

ನ ಇಸ್ಪತ್ತೆಂಟಿನೆಯ ಸಂಧಿ ೩. ಎಲ್ಫೈ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲ 
ಕ ಆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮುಂದಿನ ಕಥಾನಕವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥನಳಾಗು, 

ನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮನು ಲಕ್ಷ್ಮ ಇನೊಡನೆ ಸೀರೆಯನ್ನ ರಸುತ 
ಇ ಅರಣ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಮುಂಡುವರಿಯುತಿ ತ್ರಿದ್ದನು. ಅಷ ಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು 

ರ್ರ 
ಅದ್ದು ತನನ್ನು ಕಂಡರು ಶಿರಸಾದಗಳೇನ್ಸೂ ಇಲದ ವ 
ಬಳ್ಳಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ದವಾದ ಎರಡು ತೋಳುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ 
ಒಬ್ಬ: ವ್ಯ ಕಿ ಕ್ಲಿಯನ್ನು ಕಂಡರು. ಅವನ ಹೆಸರು ಕಬಂಧೆ ಎಂಬುದು. ಅಸಿ 
ರಡು ಕರದ “ಕಲ ಜೀವ ಜಂತುಗಳನ್ನು ಬಾ ಬಾಚಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ 
ತುಂಬಿಕೊ ಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು.. ಈ ರೀತಿ ಆತ ಜಾ ತ್ತಿರುವಾಗ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ- 
ಣರು ಆತನ "ಕಾಳುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದರು. ಆಗ ರಾಮನು ಲಕ್ಷ್ಮ್ಮಣ 
ನೊಡನೆ ಹೀಗೆಂದ - ಶಿರ ಪಾದಗಳಿಲ್ಲದ ಈತನ ಕೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಲುಕಿ. 
ದ್ದೇವೆ, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯನಿಲ್ಲ ಈಗೇನು ಮಾಡುವದು ? 

q 

” 3 

FINN ಆತೆ ಮೆ Y ಶಿ ಅ ಎಲಿ ಇಬ ರಿ ಈತನ ಬಾಹುಗಳೆಂಡನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸೋಣ. ಇತ್ತ ರಾಮ ಲಕ 
ಆತನ ಬಟ ಇಗೂ ಎಡಗೈ ಎರಡನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಡಹದರು, 



೬ 

ಶೋಳನು ಕತ್ತ ರಿಸಿಜ ಕೂಡಲೇ ರಾಸ್ಟ್ಸಸ ಸನು ಆಕ ಇಶಕ್ಕ ಹಾರಿ ನ 
ಈ ರೀತಿ ಟೂ ನಮ ಎ ಪರ ಹ ಚ. ನೀವಾರು 1 ನ 
ಕಡಿ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆಂತು ಉಂಟಾಯಿತು. ? ಆಗ ರಾಮ ಹೇಳಿದ Wu, 
ವನಕಥ ರಾಜನ ಹಿರಿಯ ಮಗ ರಾಮ ಈಶ ನನ್ನ ಅನುಜ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 
ಕನಟಗಳಾದ ರಾಕ್ಸಸಂನ್ಮು ಕೊಲ್ಬಲು ಮರ್ದಿಸಲು ದಮನಮಾಡಲು 
ಬಂದವರು ನಾವು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೂ 
ಮನೋಹರೆಯಾದ ಸೀತೆ ಎಂಬುದರ. ತನ್ನ ನ 'ನಾಶಕ್ಟಾಗಿಯೇ ಯಾನನೋ 
ಒಬ್ಬ ದಾನವನು ಈರೆಯನ್ನು ಸು ದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಅರಸುತ್ತ 
ನಾವು ಈ ವನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ವೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಆಹಾರಕ ಕಾಗಿ ಹುಡುಕು. 
ತ್ತಿರಲು ನಾವು ನಿನ್ನ ತೋಳ ನಲಿ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕವು ನಿನ್ನೆ ಭುಜ ಚ 
ನೀನು. ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಣು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ರಾಕ ಕ್ಸ 
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು ೨ ಹ ಒಬ್ಬ ಗಂಧರ್ವ ರಾಜ. ರೂಪು ಯಗ 
ಮದದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಬುಸ್ ಒನೆನ್ನು ಜನಿಸಿ ಆತನಿಂದ ಯಾರಿಂದಲೂ 
ಮರಣ ಬರದಂತೆ ವರ ಪಡೆದೆ, ನಾರಿಯರ ರನ್ನು ನೋಹಿಸುತ್ತ ಇರುವ 
ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ. ಭಾ ನೋಡಿದೆ. ಆಶನನು ಹಾಸ್ಯ 
ಮಾಡಿದೆ. ಆತನು ನೀನು ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ. ಭೂನಿಗೆ ಬೀಳು ಎಂದು' ಶನಿಸಿದ. 
ಆಗ ನಾನು ಭಯದಿಂದ ಕೇಳಕೊಳ್ಳ ಲು ಮುಂದೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ನರ 
ಮಾತ್ಮನು ದ ದಶರಥನಲ್ಲಿ ಸಗ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ. 'ನನವಾಸಿಯಾದ ಆತ 
ನಿನ್ನ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ನಿಜಸ್ವರೂಪ. 
ವನ್ನು ಪಡೆವೆ ಎಂದು “ಕೇಳ "ಮುನೀಶ್ವರನು ತನ್ನ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದು 
ಹೋದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ರಾಕ್ಸ್ ಸನಾಗಿ ' ಲೋಕಕೆ ನಲ್ಲ ಮೃತ್ಯು 
ಕಂಟಿಕನಾದ್ಕೆ ಆಗ ಇಂದ್ರ ನನ್ನ ಷಾದಗಳೆರಡನ್ನೂ ಖಂಡಿಸಿದ. ತಲೆ 
ಹೊಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕಿತು ಬ ಹ್ಮ ವರದ ಬಲದಿಂದ ಮೃತ್ಯು ಬರಲಿಲ್ಲ. 
ಆಗ ಅಂದ್ರ ದಯದಿಂದ ಇವನು ಆಯುಷ್ಯವಿರುವ ವವರೆಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು 
ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನ ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೃ ಗಳು ಯೋಜ ನದಳತೆಗಳಾಗು.. 
ನಂತೆ ಕರುಣಿಸಿದ, ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ವನದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಆಹಾರ 
ವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ ಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೇನೆ ಈ ದಿನ ನೀನು ನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಡಿದು 

ಫಸ 
ಸ 

6 



ಶ್ಲ 

ಇಗುಸತಕಶಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಹೊಂಡಶೋಡಿ ನನ್ನ - ಶರೀರವನು 
ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿ ಸೈ ಗೆಯೊಟ್ಟಿ ದಳಿಸುು ನೀನು ದಹಿಸಿದ್ದೇ ಆದಕೆ” ನಾನು ನನ 

ಮೊದಲಿನ ರೂನವನ್ನು ಪಡೆದು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೋದ one 
ತಿಳಿಸುವೆ ಎಂದನು 

ರಾಮನು ಲಕ್ಷ ಕ್ಷೆ ಣನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂತೆಯೇ ಮಾಡಲು 
ಸರ್ವಾಂಗ ಭೂಷಣ ಪರಿಪೂರಿತನಾದ. ಗಂಧರ್ವನು ಎದ್ದು ಬಂದನು 
ಇವನಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಅಶನ ಸೊ ದ್ಲೀತ್ರ ಮಾಡಿದನು. ನೀನೇ ಸಾ ನಾತ್ ನಿಷ್ಣು 

ನಿತ್ಯ" ಶ ಶುದ್ದನು, ಪರಿಪೂರ್ಣನು. ನೀನೇ ನಿರಾಟ್ ೫ ರೂಪನು ಭೂತ 
ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಗಳಿಗೂ ನೀನೇ ಕಾರಣನು, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ 
ವಿಕಲ್ಪ ನಡೆದು ಮಾಯಾ ರೂಪದಿಂದ ಈ ಜಗತ ತ್ರನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತ ನಿನ್ನ "ಯೇ ಸಕಲ ಲೋಕವೂ ಅಡಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಬಗ್ಗೆ ಯಿಂದ ಸ್ತೊ ತ್ರ ಮಾಡಿದ ಈಗ ನಿನ್ನೀ ಸ್ಫೂಲರೂಪವನ್ನು ಕಂಡಿ ಅದನ್ನೇ ನೆನೆಯುತ್ತ ಪ್ರ ಮಾಯೆಯನ್ನು ದೂರಮಾಡುತ್ತ ಸೌಖ್ಯವನು 
ಫಡೆವೆ. ಆಶ ರಾಮನ ಹ ಪ್ರತಿಯೆ ಇಂದು ಅಂಗಾಂಗವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತ ಪ್ರಳ್ಲ 
*ತನಾದ. ಗಂಧರ್ವನ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಭಕಿ ಗೆ, ಸ್ಮುತಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿದ 
"ರಾಮನು ಆತನಿಗೆ ಸನಾತನ ಪದವನ ನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ ಯಾರು ನನ್ನನು 

ಈ ರೀತಿ ನಜಿಸುತ್ತಾರೋ ಆವರೆಲ್ಲ ಈ ತಿ ಪದನಿಯನ್ನು ನಡೆಯು 
ತ್ತಾರೆ ಹೊಂದುತ್ತಾ. 5 ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಧಿ ಮುಕ್ತಾಯನಾ ಗುತ್ತಿ 

ೈಂ 

ಲ 
ಶ್ರ 

ಇಪ್ಪಶ್ತೊಂಭಕ್ತೆ ನೆಯ ಸಂಧಿ; ಮಡದಿಯಾದ ಸಾರ್ವತಿಯೇ 
ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸು ತ್ತೇನೆ, ಕೇಳುವಂಥವಳಾಗು. 

ಹೀಗೆ ರಾಮನಿಂದ ನರ ನಡೆದ ಗಂಧರ್ವನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದಕೆ _ 
ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಶಬರಿಯಾಶ )ಮುನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಿದಕೆ 
ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಯದಾಗುವದು. ಮುಂದಿನ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಯುವದು. 
ಹೇಳಿ ತನ್ನ "ಕಲ್ಕಿ ಹೋದನು. 

ಆತನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ ನೌರು ಅಲ್ಲಿಂದ 
ಮುಂದೆ ಸಾ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟರು, ಅಕಷ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 

ಎಂದ್ಳೈ 



ಎಲೆ. 

ಶಬರಿಯನ್ನು ಶೆಂಡದು- ಆಕೆ ರಾಮನನೆ ವಿ ಕಂಡು ಹರ್ಷಾತಿರೇಕದಿಂದೆ 
ರಾಮನ ಪಾದತಲದಲ್ಲಿ ಮೆ, ಹ ಯ್ಯುಳ್ಬಿದಳು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇ 
ಮನದಿಚ್ಛ ಯಂತೆ ನೀವಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರಿ ಎಂದೆನ್ನುತ್ತ ಉಚಿಶಾಸನೆದಲ್ಲ ಕುಳಿ - 
ರಿಸಿ ರಾಮನ ಪಾದದ ಲಯವನ್ನು ತೊಳೆದು ಆ ನೀರನ 
ಸಿದಳು ನಿನ್ನ ಟೆ ಕಮಲವನ್ನು, ಪಡೆದು ನಾನು ಧನ್ಯನಾದೆ. ಆಕೆ ಏಧಿ 
ದಿಧಾನದಿಂದ : ಸ ಹ. ಪು:ಜಿಸಿದಳು. ಉತ ಮವಾದ ಫಲಗಳನ 

೯ ಕ ` 
ik ಭು ತಾರ ನಿನ ನಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೂಗಳಿಂದ ಪೂಜಸಿದಳ್ಳು 
೦೫ರ ರಾಮನಿಗೆ ಕರ ಮುಗಿಯುತ್ತ ಈ ರೀತಿ ನುಡಿದಳು ಎ ಸಾನಿದ್ದ 

೩. ಇಓ £4 ಛ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಖುಷಿಗಳು, ನಾನಿ ಲ ಅವರ ಸೇನೆ ಮಾಡುತ್ತ, 
೫೫ 4 ಇ ನಾ ಧಗೆ ದ. | ಬಹಳ್ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷ ಇದ್ದನು. ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಪಧನಿಗೆ ಹೋಗುವ 

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೇಮಿಸಿದರು. ನೀನಿಲಿಯೇ ಇದು. ತ 
ನಿನಗೆ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವದು. ದಶರಥಗೆ ಚತ ಜನಿ 
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ಬ 
ಲ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವನು ಆತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನ ಇವನು ವೇ ಮೇ, 
ಆ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಆತನ ನ್ಲಭಿಯ ಇ ೨ರವನ್ನು ತಿಳಿಸು bbe ರಾಮ 
ಕ್ಕೆ ೦ದು ಬರುವನೋ ಎಂದು ಕಾದಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ನ್ನು ಕಂಜ ನಂತರ ಈ ದೇಹ. 
ವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಮೋಕಾ |ಗಿಯಾಗು. ಯ ಅಂದಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಾನೆ ಹುಗ್ಗಿ | K 

ಲ್ನ ದಕ್ಷಿಯೇ ನಿರತನಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನೀನು ನನಗೆ ಹ! ಚರನಾದೆ, ಆ ಖುಷಿ. ತ ಣಾ 
ಗಳ ಮಾತು ಕಸ ನು ಸ ಹಡೆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾ- 

ಥೆ ತಿನಿದಳು ನೀನೇ ನನಗೆ ಗತಿ. ನೀ ನೇ ನನ್ನ್ನ ಮತಿ 
ಭಕ್ತಿಗೆ ಜಾತಿ ನ್ನ ಯಾವದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೇ. 
ಆಣೆ 
(೨ 

ei 2 ಆ) ಖಿ ಈ: a} 
2 

ಕ್ರ Ce 
ಸ್ 

ನಿ ue) ೧ | ಅಸ್ಸ ಗ್ರ ಎಡೆ ನೂ, ಬಲ್ಲವಳಲ್ಲ ಬಿಬಿ, ಭಕ್ತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಿರಿಸಿ ಸಿಕೊಂಡನ_ 
ಈ 

ಲ್ಕ 

ಸಾ ££ ವೆ bs pa 
ಸೆ ೪ಇಗಿದ್ದೀನಿ ಎಂದಳು. ರಾಮ ಹೆಃ ಳಿದ್ದೇನೆಂಡಕೆ - ನನ್ನೆ ಭಕ್ತಿಯೇ ಸದ್ದಕ್ಕಿ 

ಎ೩ ಭಂ ಸ್ನ oR ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುನುಡೇ ನನ್ನಿ ಎರಡನೆಯ ಭಕ್ಷಿ 
ಸ್ರ ಅವತಾರ ೩... ಕೇಳುವುದು ಚಳ ತ ಜ್ 

A ಹ್ ಕ್ ವ ನಾ 



ಎದ 

ಯಲ್ಲಿದವದೇ ವಿಹಿತ. ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವದು ಆರನೇಯದು ಗಂಧಾ 

ಕತೆಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಳುವದೇ ನಿಜವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ. 

ಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಮಾಡುವದು ಏಳನೆಯದು ಭೂತಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ 

ಪರಮಾತ್ಮ ಸಿದ್ದಾ ನೆ ಎಂನರಿಯುನೆನು ಎಂಟಿತೆ ತುತ್ತ ತತ್ತ ವಿಚಾರದಿಂದ 

ಆತ್ಮತತ್ವ ನನ್ನು “ನೇ ತಿಳಿಯುವದು ಒಂಭತ್ಮನೆ ಯದು. ನ ಭ್ರಾಂತಿ- 

ಯನ್ನು “ಬಿಟ್ಟು ನಿಜ ಚೈತನ್ಯ ದೊಳಗೆ ಒಂದಾಗುವದೇ ಒಂಭತೃ ನೆಯದು 

ಈ ಪ್ರಕಾರ 1 "ಭಕ್ತಿ ೫1 ಭಜಿರಬೇಕು, ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯೇ ಎಲ್ಲ 

ಶಾಶ್ರ್ರ 11 ಸಾರವು ನನ್ನ ಪಾದಪದ್ಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಜು ಸ್ವಭಾವದಿಂದ 

ಬಟಟ ಕರಣ ನನ್ನ ದರ್ಶನ ನಿನಗಾಗಿದೆ ಈಗ ಸೀಕೆ ಸಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು 

ತಿಳುಹು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು ನನ್ನ ಆರ್ಧಾಂಗಿಯಾದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಎಿಗೆ 

ಚೋರರು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ” ? ನೀನು ನೋಡಿದರೆ. ತಿಳಿಸು ಎನಲು. 

ಶಬರಿ ಈ ರೀತಿ ನುಡಿದಳು ಸರ್ವಜ್ಞ ನಾದ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಬಲವನ್ನೂ ಬಲ್ಲೆ. 

ಅದರೂ ನನ್ನಿಂದ ತಿಳಿಯಲಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿ (ಡು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ( ಕೇಳು_ ದೇವತೆಗಳ 

ವೈರಿಯಾದ ರಾವಣನು ಸೀತೆಯನ್ನು. ಕದ್ದೊಯ್ದ ಲಂಕೆಯ ಆಶೋಕ 

ನನದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನಿರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಜೋಕೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು 

ಆಲೋಚಿನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಪಂಪಾಸರೋನರವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಖುಷ್ಯಮೂಕ 

ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಸಹಿತನಾದ ಸುಗಿ ೀೀವನಿದ್ದಾ ನೆ. ಆತ ತನ್ನ ಅಗ್ರಜ 

ವಾಲಿಯ ee ಆಲ್ಲಿ ಸೆಲಸಿದ್ದಾ ಕೆ ಮುನಿಯ ಶಾಸದ kl 

ನಾಲಿ ಖುನ್ಯಮೂಕಕ್ಕೆ ಬರಲಾರ ಕಃ ರಣ ಸುಗ್ರೀವನ ಗೆಳೆತನನನು 

ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುಗ್ರೀವ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೆದರಬೇಡ 

ಎಂದಳು ಈಗಲೇ ನಿನ್ನಿ ದಿರಲ್ಲ್ಲೇ ಆಗ್ನಿ ಸ್ರ ವೇಶ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ರಲು 

ಇಚೆ ಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಪ ps ಬ ತನಕವೂ ನಿನ್ನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು 

ನೋಡುತ್ತಿ, ರಚೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಇಚೆ, ಕಾರಣ ನೀನು ನನ್ನ್ನ ಇದಿರಿಗೇ ಇರು 

ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು ರಾಮನನ್ನು ಸ ಸರಿಸುತ್ತ ಆತನನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಈ ಸಂಚ 

ಭೌತಾತ್ಮಿಕವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಗ ಯಲ್ಲಿ ಈಡಾಡಿದೆಳು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿ 

ಇದಿ? ಅತಿ ದುರ್ಲಭವಾದ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನನ್ನು ಆಕೆ “ನಡೆದಳು 

ಯಾವನು ರಾಮಧಾ ನ ನಿರತನಾಗಿದ್ದ ನೋ pe ರಾಮನನ್ನು 

ನೆನೆಯುತ್ತಾ ನೋ ಆ ಸದ್ಯ ತಿಯನ್ನು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೇ ಪಡೆಯು. 



೩೦. 

ತ್ತಾನೆ ಅದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರೀ ರಾಮನನ್ನೇ ಭಜಿಸಬೇಕು. 

ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿ ದ್ದನೆಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು ಹಾಗೂ 

ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿಯ *ರಣ್ಯಕಾಂಡವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. 

ಕಹಿ 
ಮೆಬನವತೆನೆಯಿ ಸಂಧಿ: 

೦ಧಾ ಕಾಂಡ 

ಎಲ್ಫೈ ಗಿರಿಜೆಯೇ ಆ ಮಹಾನುಿಹಿಮನಾದ $0 ರಾಮಚಂದ್ರನ 

ಮುಂದಿನ ಸಿಷ್ಟಿಂಧಾ ಕಾ ೦ಡದ ಕತೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುಕ್ಕೇನೆ ಸಾವಧಾನ 

ದಿಂದ ಕೇಳುವಂಥವಳಾಗು 

ರಾಮ ಲಕ್ಷ ಒರು ಶಬರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಆಕೆಯ ಆಣತಿ 

ಯಂತೆ ಪಂಪಾಸ ಜಕೋವರಂದ ಸಮೂಪಕ್ಕೆ ಜು ಬರಬರುತ್ತ ಜಲಓಂದ 

ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆ ಪಂಪಾ ಸರೋವಂವನ್ನು ನೋಡಿದರು ಅದನ್ನು 

ನೋಡಿ ವಿಸ್ಮ ಯನಟ್ಟ ರು ಅತ್ಯ ಂತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣನವೂ ಕಮಲ ಕುಮುದ 

ಕಲ್ಲಾರ ಲಾ ಈಜ್ ಸುಕೋಭಿತವಾದ ಚಕ್ರವಾ 

ತುಂಬಿದ ಆ ಸರೋವರ ವನ್ನು ನೋಡಿದರು ಆ ನೀರನ್ನು ಸವಿದ 

ಶಾರೀರಿಕ ಶ್ರಮವನ್ನೆಲ “ತೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡಬ.. ನ 

ಖುಷ್ಯಮೂಕ ಪರ್ವತದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿದರು ಧನುರ್ಧರರೂ ಜಟಾವಲ್ಕಲ 

ದಾರಿಗಳೂ ಆದ ರಾಮಲಕ್ಷ ಒನಾರನತ್ನಿ *ುಗ್ರೀೀವನು ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಹಿತ 

ವಾಗಿ ನೋಡಿದನು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ EE ಸೀನು ತನ್ನ 

ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇಂತೆಂದನು - ಆಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಆ ವೀರರನ್ನು | ಬಯುಶಃ 

ವಾಲಿಯು ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರಬೇಕು. ಹನುಮನೇ ನೀನು ವಟು ವೇಷ 

ಧರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಬಾ ಅವರ ಹೈ ದಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸು ಅವರು 

-ನಿಷ್ಠುರಿಗಳಾದರೆ ಸಂಜ್ಞೆ ಮಾಡು ಹ ಏಿತಿಯಿಂದೆ ನೋಡು 

“ಆಗ ಹನುಮನು ನಟು ರೂಪ ತಾಳಿ ರಾಮನ ಮುಂದೆ ಸುಳಿದನು ಮತ್ತು 

ವಿನಯದಿಂದ ಬಂದು ರಾಮನಿಗೆ ಕೆ, ಮುಗಿದು ನೀವು ಯಾರು ೫ ಶೌರ್ಯ 

ವಂತರಾದ ವಿಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಈ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಬೆಳಗುವ 

ತೇಜೋನವಂತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವೇ ಮೂರುಲೋಕದ 
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ಗಿ 

ತೇಜೊಸಿವೆಂತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ್ನ ಸ್ತೇ ಕೆಳಿದರಿ ನೀವೇ ಮೂರುಲೋಕದ ಕರ್ತು 

ಗಳೆಂಬುದುನ್ನು ಬಲ್ಲೆ ಇರೇ ಕಾರಣ ಪುರುಷರು ನೀನು ಮಾಯಾ 

ಮನುಜರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಭೂಭಾರ ಹರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭೂರಕ್ಷಣ 
ಕ್ಕಾಗಿಯೆಳ ಜನ್ಮೆತಾಳಿದವರಂತೆ ತೋದರುತ್ತ್ಮೀಡಿ ನೀವು ನೆರನಾರಾಯಣ 

ಸ್ಪರೂನಿಗಳು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದನು. 

ಆಗ ರಾಮನು ತನ್ನ ತಮ ನಿಗೆ ಇಂತೆಂದನು — ಲಕ್ಷ ನೇ 

ಈತನ ವಿನೆಯಗುಣಗಳ ನನ್ನ್ನ ನೆ ಥು ಹ ನೋಡು ಈತ ನೇದ 

ವೇದಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆಹಶಬ ನಿಲ 

ನೆಂತರ ರಾಮನು. ಹನುಮನೆ ಕಜಿಗೆ ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಸರಿಚಯ ಹೇಳಿಕೊಂ 

ನಾನು ದಶರಥ ಪುತ್ರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಈತ ತನ್ನ ತಮ 
ಯೊಡನೆ ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞಾ ನುಸಃ ಡೀ ವರಕೆ 

ದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಾವಣನು ಸೀತೆಯ ಯನ್ನು 

ಸ ಬ ಬಾ ನೆ 

ಹಿ ಟ್ರ 
ಬಂಜಿಪು  ದಂಡಕಾವನೆ 

ಕದ್ದೊಯ್ದ ನು. ಆಕೆಯನು 

ನಿನ್ನೆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೇಳು 

ಇನು ಸುಗ್ರೀವ ಎಂಬ ರಾಜರ 

ಶೀತ್ರಿಯು ಸಾವು ಚಕ್ರೇ ಗಿರಿ ಹ ಬರವೇ” ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾಲಿಯ 

ನನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ವಾಲಿಯು ಸುಗ್ರೀವನ ಭಾರ್ಯೆ 
ಸ್ಸ್ಸ ಕಿಹಿ೦ದೆಯಿಂಂದ ಹೊರಸಡಿಸಿದ್ದಾನೆ 

Coeds ಮಂತ್ರಿಗಳೊಡನೆ ಕಾಲಕಳೆಯತ್ತಿ ದ್ಹಾನೆ. ನಾನು ವಾಯು 
ತ ನನೆ ಸ್ರ 2ಯಿ ಅಂಜನಾ. ದೇವಿ ನನ್ನ್ನ ಹಿಸದಿ ಹನುಮಂತ ನೀನು 
) ಸಖ್ಯ ವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾ “ದೆ ಆತ ನಿನಗೆ ಸೀತಾದೇವಿ 

ಯನ್ನೊಯ್ದ ವನ ಕೊಲೆಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವನು ಇದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿ ಗೆ 
ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾದರೆ ಈಗಲೇ ಸುಗ್ರೀವನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಹ ನೀಂ 
ತನ್ನ ನಿಜ ರೂಪವನ್ನು ೫4. 1೫. ಈಗ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಹೆಗಲನ್ಸೆ ರಿರಿ 
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರ್ವ ತಾಗ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದೆ ಸುಗ್ರೀವನ ಭೆಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಸುವೆ 
ಎನಲು ಇಬ್ಬರೂ ಆತನ ನಗಲೆ ಸ ಸುಗ್ರೀವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನಂತರ 

ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ ಒರ ವೃ ಶಾ ನಂತವನ್ನ ರುಹಿದನು, ಉಮನಲ್ಲಿ 

ಬೇಗನೇ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ 5ನವನ್ನು ಬಯಸು ವಿನಸೆ ಒಳ್ಳೆ ಯದಾಗು 

ವದು ಎಂದನು ಎಲ್ಲರೂ ನರ್ಣಾಸನದ RE ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಲಕ್ಷ ಬನು 
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ಸುಗ್ರಿ "ವನಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃ ತಾ ನಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದನು ಘು ನಿಷಯೆವನ್ನು ಜೇಳೆದೆ 

ಸುನ್ರೀವ ಈ ಈ ರೀತಿ” ಹಠದ. ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಶಿಖರಾಗ್ರದಲ್ಲಿಂಲು 

ಯಾವನೋ-ಒಬ್ಬನು ಸ್ತ್ರೀಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಆಕೆರಾಮ 

ರಾವಾ ಎಂದು ಸ್ಲುಬುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡು ತನ್ನ ಅಭರಣಗಳೆಲ್ಪ 

ವ್ಯ ಕಳಚಿ ವಸ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತ್ರ ಎಸೆದಳು "ಆಡನ್ನು ನಾನು 

ಕಾದಿಬ್ಬದೇನೆ 0 ಎನುತ ಆ ಭರ ನಗಳ ಗಂಟನ್ನು ರಾಮನ 

ವನಿಂದೆ ತಂದು ಇಟ್ಟಿನು ಅವನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಸೀತೆಯರ ಆಭರಣ: 

ನೋಡು! ಲಕ ಣಾ 128 ತ್ತ ಹಳಹಳಿಸಿ ದುಃಖಿಸತೊಡಗಿದ ದುಃ ಖವನ್ನು 

ವನ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಾವಣನನ್ನು 

ಕೊಂದು ಸೀತೆಯನ್ನು ತರೋಣ ಎಂದು. ಲಕ್ಷ ಚಿನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು ನಗ್ರಿ fe: 

ರಾಮರು ಪ್ರತಿಸೆ ಮಾಡಿದರು ಇಬ್ಬರೂ ಸಖ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದರು. ವಾಶಿಯ 

ಮನ್ಸು ತೃನನ್ನು ಸುಗ್ರಿ (ವ ವಿವರಿಸತೊಡಗಿದ ಮಯ ಸುತತಾದ ವತಾಯಾಪಫಿ 

ಎಂಬ ದಾನವನು ಒಮ್ಮೆ ಕಹ್ಟಿಂಧಾ ನಟ್ಟ ಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಾಲಿಯನ್ನು 

ಯುದ್ಧ ಕ್ರೈ ಕರೆದ ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ದ ಜರುಗಿತು. ಮಾಯಾವಿ 

ಹೆದರಿ yA ಒಂದು ಗುಹೆಯನ್ನು ಹೊಕ ಬಾಲಿಯೂ ಆತನನ್ನು 

ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನಾತ ಸಹ ಅತನ ಜಾ ಬಿಲ ವನ್ನು ಹೊಗಲು ಹ ಯತಿ 

ಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೆ ನನ್ನನ್ನು ತಡೆದು ನೀನಿಲಿರು ನಾನು ಅವನನ ಕೊಂದು 
ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಗುಹೆಯ ನ್ನು ಹೊಕ ಕೃ. ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದವು ಗುಹೆಯ 

ಬಾಗಿವಿಗೆ ರಕ್ತದ" ಹೊಳೆ ಹರಿದು ಬಂತು ಬಹುಶಃ ಬಾಲಿ. ಮಡಿದ ಎಂದು 
ತಿಳಿದು ದು 1 ಖದಿಂದ ಗುಹೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ದೂಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳ್ಲಿಕ್ಕಿ ಬಂದೆನು 

ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಾ ಂತವನ್ನು ಪ್ರೆರಜನರಿಗೆ ತಿ ಬೆ 'ಅನರು ನನಗೆ ಪಟ್ಟ 
ಗಟ್ಟಿ ದರು. ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಬಾಲಿ ಆ ಬಿಲದಿಂದ ಹೊಂ ಟು 
ಟು ಸಿಟಿ ನಿಂದ ನನಗೆ ಫಾತಿಸಿದ ಆತನ. ಹೊಡೆತ ತಾಳಲಾರದೆ ಈ 
ಬುಷ್ಯಮೂಕ ಭರ್ವಶಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಬಂಡೆ ಖುಹಿಯ ಶಾಪದ ಕಾರಣದಿಂದ 
ಬಾಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸಹ ಕದ್ದೂಯ್ಹ. 
ಇಂದು ನಿನ್ನ ದರುಶನದಿಂದ. ಗ ನನ್ನ ಶೋಕವನ್ನು ನೀನೇ 
ಬಲ್ಲೆ. ಊಟ. ರಾಮನೆಂದ- ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕನೊಯ ವನ್ನು ಕೊಲ್ಲು 
ವದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಹಾಯದ; ಇನಿ ಯಾವ ಔರ ತಿಳಿಸು. 
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ಪಿ 

ಕೆ ನ್ಮೆ ಸೂ ಲಕಾಯದ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ದುಂದುಭಿ ಎಂಬ ದಾನೆ 

ವನು ಬಾ ಲಿಯೊಡಕೆ ಯುದ್ಧ ಕ ಬಂದ ಯುದ್ದ ಬಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಹೊಂದು 

ಆತನ ದೇಹವನ್ನು ಮುದ್ದೆ ಬ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಸೆದು ಅದು ಈ ಮತಂಗ? 

ಶ್ರಮ ದ ನ ಬಿಕ್ಕು. ಮುನಿಯ ಆಶ ಮದಶ್ಶೆ ಲ್ಲ ರಸದ ಓಳುಳಿಯಾ 

ಹುಳು. ಇದರಿಂದ ಸ, ಗೆದ್ದ ಮತಂಗ ಸು ಅತನಿಗೆ ಶಾಪನಿತ್ತೆ- 

ಬಾಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ “ಲೆಯೊದೆದು ಸಾಯಲಿ ಎಂದು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದೇ 

ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ವತೋನಮನಾದ ಆತನ ಶಿರ ದೇಹ ಇಲ್ಲಿದೆ 

ನೋಡು. ನೀನು ಇದನ್ನು (ಮೊಗಚಿದ್ದೇ) ಕದಲಿಸಿದ್ದೆ ( ಆದರೆ ನೀನು ಬಾಲಿ 

ಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ೫ಮರ್ಥ ಎಂದನು ಆಗ ರಾಮನು ತನ್ನ ಪಾದಾಂಗುಷ್ಕ 

ದಿಂದ "ವದನ್ನು ಹತ್ತು ಯೋಜನ ದೂರ ಎಸೆದನು. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ 

ಏಳು ತಾಳೆಮುರಗಳಿನ್ ಅವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ತುಂಡರಿಸಬೇಕು, 

ಎನ್ನಲು ರಾಮನು ಒಂದೇ ನ ಅದನ ಸ್ಸ ತುಂಡಂಸಿದನು ಸುಗ್ರೀವ 

ನಿಗೆ. ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು ರಾಮನನ್ನು ನಾನಾ ಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊಗಳಿದೆ, 

ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ] ದ ಸುಕೃ ತದಿಂದಲೇ ನನ ಸಮಾಗನು ವಾಯಿತು. ನನ್ನ 

ಬಾಗ್ಯ ಕೈ ಸರಿಯ ಇಲ್ಲ 1 ನನಗೆ" ನ ಸ್ವರೂನದ ಪರಿಚಯ 

ಮಾಡಿಕೊಡು. ತತ್ವ ಜ್ಞಾ ನನನ್ನೂ ತಿಳಿಸು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೋ ಮಿತ್ರ ಗು ಎಂಬ 

ಬೇ (ದನಿ ನಾನು ಇನ್ನ” Sd ಬಂಧಿದಲ್ಲಿ pi ಸೆ, ನ್ನ್ನ ಧ್ಯಾ ನ 

ಟನ ತ್ನ್ನ ನಃ ನನ್ನ್ನು ನಿಭಿನಲು ಪ್ರಯತ್ನಿ ತಸ ನೆ ನಾರು ನನ್ನ್ನ 

ಸೇವಕ. ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛೆ ಸುತ್ತೇನೆ. ನಿನಗೆ ಪುನಃಪುನಃ ನಮೆ ಜನ” ಆ 
ಸ್ಪರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದನೆಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಮೂನತ್ಮನೆಯ ಸ ಸಂಧಿ ಮುಗಿಯಿತು. 

ಮ ಇವತ್ತೊಂದೆನೆಂತು ಸೂ : ಎಲ್ಲೆ ಸಾರ್ವತಿಯೇ ಶ್ರೀ ರಾಮ 

ರಾಮುದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸಂಶ ಯವೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗಲು ಸುಗಿ )ೀವನು 

ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಕವಾಗಿ ೨೪ ಕನ ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಮಾಡಿದನು: ರಾಮನು ಸುಗಿ (ವ 

ನೊಡನೆ ಹೀಗೆಂದನು.ನಾಲಿಯನ್ನು ಯುದ್ಧ ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೇ 
ಸಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನು. ತಮ್ಮನ ಸೌರುಸದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೇಲಿ ಸೊ ಯ 

ಕು ದ  ನಾದನು. ಮಿತ್ತು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಇಬ್ಬರೂ ಹೋ 

ಕಾಳಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇಬ್ಬರ ರೂಸವೂ ಒಂದೇ ಹಿ ರಾಮನು 



ಕಿಲ 

ವಿಸ್ಮ ಹುಪಟ್ಟು ಮುಂದೇನು ಮಾಡುವದೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂತನು 

ಇಲಿಯ ಹೆ ಕಾನ. ತಿಇಳಲಾರದೆ ಸುಗ್ರೀವ: ತನ್ನ ಗಿರಿನೆ ಓಡಿದ 

ರಾಮನನ್ನು ಕಂಡು ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡ ಬಾಲಿಯೊಡನೆ 

ಸ ಮಾಡಿಸುವದಕ್ಕಿಂತ ನೇ ವ ನ್ನು ಖಡ್ಗ ದಿಂದ ಕೊಂದುಬಿ7ಸ 

ಎಫ ನ್ನು ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಕ ಎಂದರಿ ನಂಬಿಕಟ್ಟೈ. ಆಗ ರಾಮ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂ. 

ರೆ ಹೆಡಂಕೇಶ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಭೀದ ಕಿಳಿಯಔ ಒಂದೇ ರೂಪಿನಿಂದಿರುವ 

ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮ ನ ನಿಂತೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಗುರುತು ತಿಳೆಯುವಂಕೆ 

ಮಾಡಿ ತ ವಾಲಿಯನ್ನು ನೊ ಮ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರ್ರಿ ನನ್ನ 

ಸಪಥವನ್ನು ಪೂರೈ' ಸಿಯೇ ತೀರುತ್ತೆ "ನೆ. ಕೂಡಲೇ ಲಕ್ಷ KC ನನ್ನು ಕರೆದು 

ಈತನ ಕೊರಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಮಾಲೆಯನ್ನು ತೊಡಿಸು je ಶೇಂ ಹ 

ನಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದನು ಮತ್ತೊ ಮ್ಮ ಪುನಃ ಸುಗ್ರೀ 

ನನ್ನು ಹ ಕ್ಸ ಕಳುಹಿದನು. ಪುನಃ ಬಂದ ಸುಗಿ ವಸಿ ದನಿಯನ್ನು ಸ 

ನಾರಿ ವಿಸಿ ತನಾವ. ಕೊ (ಧದಿಂದ ಯುದ ಕ್ಸ CRE ನಾ ಲಿಯನ್ನು 

ಆತನ ಹೆಂಡಕಿ ತಡೆದು ಸ ಸೋತು ಓಡಿದ ಸುಗ್ರೀವ ಪುನಃ ಸ 

ಬೇಕಾದರೆ ಈತನಿಗೆ ಯಾರದೊ ಸಹಾಯವುಂಟೆಂದು” ತೋರುತ್ತಡೆ. 

ಈಗ ಹೋಗುವದು ಬೇಡ. ವಾಲಿ ಕೇಳದೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟ. ಆದರೂ 

ಆಕೆ ತಡೆದು ರಾಮ ಬಂದಿರುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನೂ ಇಬ್ಬ ಆಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಕ- 

ವಾಗಿ ಗೆಳೆಯರಾದುದನ್ನೂ ಹೇಳಿದಳು. ಅನರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ 

ಕೊಲ್ಲುವರು. ಈಗ ಹೋಗುವದು ಬೇಡ. ಸುಗ್ರಿ ೇನನೊಡನೆ ಗೆಳೆತನ 

ಭಾ ಅತನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ನೀಡು” ರಾಮನ ಗೆಳೆತನ 

ಸು ಆದರೆ "ಉಾರೆಯ ಮಾತನ್ನು ಚ ಕೇಳಲಿಲ ರಾಮ ಬಂದಿರುವ 

ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವ ಹ ತರವಲ್ಲ. ರಾಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ನಾರಾಯಣನು ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭುನಿಯ ಮೇಲೆ ಅವತರಿ 

ಸಿದ್ದಾ ಬ ಎಂಬದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆನನ ಭೀತಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ? ಆಕ 

ನನ್ನು ಕರೆತೆಂದು ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಆತನ. ಪಾದತಲಕೃಪಿ ರ್ಬಿಸುವೆ. ಆವನು 

ಭಕ್ತ ದತ್ತ ಲ್ಲ ಸುಗ್ರೀವ ಗತ ಘಂ ಬದ್ಧ ಳೈ ಕರೆಯಬಂದಾಗ ಹೋಗದೇ ಇರು 

ವದು ತರನಾದ “ನಗೆ ತರನೆಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ 

ಪಡಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿ, ಕಾಲಗತಿಯನ್ನು ನೊರಲು ಯಾರಿಂದಲೂ 



ತಿ 

ಶಕೃವಿಲ ಎಂದು ತಾರಿ ಹಳಹಳಿಸಿದಳು. ಇತ್ತ ವಾಲಿ ತಮ ನೊಡನೆ 
ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾದ ಮುಷ್ಟ್ರಾ ಮುಷ್ಟಿ ಹೊಣೆದಾ ಡಿದರು, ಉಘನನು 

ಯುದ್ಧ ವನ್ನು ನೀಕ್ಷಿಸುಕ್ತಿದ್ದರು. pe ವನು ರಾಮನ ಕಡೆಯೇ ನೋಡುತ್ತ 

ಹೋರೀಡುತ್ತ ಲಿದ್ದನು ಇಮನು ಹ ಹಾಗೆ ವೃ ಕ್ಸ ದ ಬುಡದಲ್ಲಿ 

ನಿಂತು ಬಾಲಿಗೆ ಕೂರಲಗು ಬಿಟ್ಟನೆ ನು ವಾಲಿಯ ವಕಕೆ ಕೆ ಣ ತಾ ಗಲು 

ಆತ ಧರೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೂರ್ಛಿ ಚ ಘ ಕಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚ ತ್ತ. ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಿ 

ರುವ ಯೋಗಿ ಹೈ ದಯಂತರ್ಗತನಾದ ತ ಹರನು ಜ್ಯ ನನ್ನು ಕಂಡ ಚಿರ 

ವಸನದಿಂದ ಜಹಿ ಸಟುಟ ಸಾಗ ಕಾಮನೆ ಮನೋ 
ಹರ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ರಾಮನ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ ನಾನು ನಿನಗೆ 
ಮಾಡಿದ ಕೆಡುಕೇನು ? ಬರಿದೇ ನನ್ನನ್ನೂ ಕೊಂಜಿ ಧರ್ಮಪಥವನ್ನು 
ನೀನು ಬಿಟ್ಟೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೊಡೆದೆ ನಂತ ? ನಿನ್ನೆ ಕೀರ್ತಿಗೆ 

ಕಲಂಕ ಗೆ ಹೊಂಡೆ. ಸುಗಿ )ೀವನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಹೇಳಿದ. ಮುಂಡೆ ಬಸಿ 
ರಾದಳು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮುಕ್ತಿ ಟದೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದ ರೀತಿಯಾಯನ್ತು 
ನಿನ್ನ ನಡತೆ 1 ರಾಮನ ಕಡೆ pa ನಾನೇ ರಾವಣನನ್ನು ಲಸ ಇ 

ಬಂಧಿಸಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಧನಿರ್ಶಿಷ ನಾದ ನೀನು ವಾನರನಾದ 

ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು "ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿದಂತಾಯ ೩ ವಾನೆ:ನ ಮಾಂಸ 

ವಾದರೂ ಕೂಡ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಎಂದಿತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವಾಲಿಯು 
ರಾಮನನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುತ್ತಿರಲು ರಾಮ ನುಡಿದ. ನಾನು ಲೌಕಿಕ ಧನ ಕ್ಸ 
ಯೋಗ್ಯ ಇತ ಬಿಲ್ಲು ಚಾ ಧರಿಸಿದೇನೆ. ಅನ್ಯಾ ಯನಿರತರನ್ನು 
ಶ್ರಿ ಸುವ ಜೇನ ನನ್ನ ಜಿಲಸ ಭತ ಪ್ರ ವಿನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ರಮಿಸುವ 

ನಿನ್ನೆ ನ್ನ್ನ ಶಿಕ್ರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಯೋಗ್ಯ. ಗ ಹರರನ್ನು 'ಕೊಲ್ಬಜೀಕಾ - 
ದದ್ದೇ.. ಕಾಂಣ ನಿನ್ನ ನ್ನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮಹಾತ್ಮ ಬರದವರು. ಈ ಭೂಮಿ 
ಯನ್ನು (ಪವಿತ್ರ; ಪಾವನಿವನ್ನಾ ಗಿ ಮಾಡುವರು, ಸ ರಾಮನ ನ ಮಾತನ್ನು 
ಕೇಳಿ ಅತನೀ ನ ಸರಮಾತ್ಮನೆ ಸ್ ತಿಳಿದು ನಿನ್ನ ನಿಜವನ್ನರಿಯಡೇ ತಪ್ಪು 
ಮಾತನಾಡಿದೆ ಕ್ಲಮಿಗು ನನ್ನ ದೋಷವನ್ನೆ ಜೆಸಬೇಡ “ರುಣಾವಾರಿಧಿ 
ಯಾದ ನಿನ್ನ ನು ಪ್ರ ಕಣ್ಣು ಗಳಿಂದಲೇ ಕಂಬ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 
ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮಾಕ್ಸರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದವನೇ ಮುಕ್ಕಿ ಪಡೆಯ 
ಬಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನೀನೇ ಮುಂಡೆ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಇನ್ನೇನು ? ಆ 



ಮಂಗಳವ ಸೂರ್ತಿ ಯಾದ ಶ್ರೀ 539 ಮನನ್ನು ನೋಡಿ ' ಹಿಂ ನಮಃ ಕಿನಾಯೆ” 

ಎಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ. ಹುಟ್ಟಿ ದವನಿ ಗೆ ಮರಣ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ರಾಘವನೆ 
ಎದುರಿಗೇ ವರಣ ೪ ಸಂಡೆ ನನ ಸುಕೃತ. ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಟ್ಟಿರುವ 

ಈ ಬಾಣ ತೆಗೆ ಎನ್ನಲು ರಾನು ಬಾಣ ತೆಗೆದ. ಆತನೆ ಶರೀರ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ, 

ವಾಲಿ ದಿವ್ಯ ದೇಹ ರ ಕ್ಸಿ ಪಡೆದು. ಅಂತರಿಕ್ಟಕೃಡರಿದ, ಆತ ಪರಮಗತಿ 

ಯನ್ನು ಪಡಿನಫೆಯ್ಲಿಗೆ. ಈ ಸಂಧಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ 

ಮೂನವಶ್ಕೆರಡನೆಯ ಸಂಧಿ : ನೆಗಾಧಿರಾಜನ ಮಗಳಾದ ಪಾರ್ವತಿ- 

ಯೇ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಾನಂದದಿಂದ ಕೇಳುವನಳಾಗು 

ವಾಲಿಯು ಮಡಿದುದನ್ನು ಡಿ ಉಳಿದ ಕಪಿಗಳು ಭಯದಿಂದ 

ಕಿಪ್ಟಿಂಭಗೆ ಓಡಿದ ತಾಕೆಗೆ ನಿಷಯವನ್ನೆ ಲ್ಲ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ 

ಅಂಗದನೆ ರಕ್ಷ್ಮಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ನ ದು. ನಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣೆ ನಿನ್ನದು. 

ಅಂಗದಳಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಗಟ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿಯ ಯಾಗಿ “ಹೇಳಿದ ವಾಲಿಯ ಮರಣ 

ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತೋಡ ಆಕೆ ಮೂರ್ಛಿತಳಾದಳು. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯವೇಶಕ್ಕೆ ? 

ಇ Ge 32 el CL ಲ್ಲ 

ke 

ತನಗೆ ಸಹಗನುನವೇ ಯೋಗ್ಯವೆನ್ನುತ್ನ ಪತಿಯ ಶನಡೆಜಿಗೆ ಓಡಿದಳು ಪತಿಯ 
ಮೈಲಿ 

ಶವವನ್ನು ಇಣುತ್ತ ಲೇ ತಕ್ಕಿಸಿ ಫಿ ೋೇಳಿಡತೊಡಗಿದಳು ಎ ರಾಮನೇ 

ವಾಲಿಯನ್ನು ಕೊಂದಂಕೆ ನ ನನ್ನನ್ನೂ ಕೊಲು ಅಶನೊಡನೆ ನಾನೂ ಸ್ಪರ್ಗ 

ಕ್ವ ದವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲವಲೇಕನಾದರೂ ನನಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯವ ವನ್ನು 

ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಕೊಡು. ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಕುರಿತು-ನಿನ್ನ ಹೆಂ ಡತಿಯೊಡಗೂಡಿ 

ಸುಖದಿಂದ ರಾಜ್ಕವಾಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು ಮಹಾಮಹಿಮನಾದ ಫ್ರೀ 
ಅಮು ಸ FS ರಾಮನು ದುಃ ವಿಶಾದ ಆಕಯನ್ನು ಸಂಶನಿಸುತ್ತ ಹೇಳಿದೆನು ಬವಲಿಗೆ 

ತ್ವಜ ಬ್ರ ನ ನದೇಶ ಮಾಡಿದನು. ದೇಸವೆೇ ಹತಿಯೆಂದು. ತಿಳಿಯಬೇಡ. GL 

ಇದು ಸಂಚಭತಿಕವಾದದ್ದು ಇದು ಕಾಲಾಧೀನವಾದದ್ದು. ಕಾಲ ಕಳೆದ 

ಕೂಡಲೇ ಸಂಚ ಭೌತಿಕದಲ್ಲೇ ಲೀನವಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ದುಃಖಿಸುವದು 
೬ 

ತರವಲ್ಲ ಜೀವಾ ಎ ಪುರುಷನೂ ಅಲ್ಲ ಸ್ತ್ರಿ 4. ಆಲ್ಲ. ಈತನು ಸರ್ವಗತ 

ಸರ್ವಶಕ್ಕ ; ನಿರ್ವಿಶೇಷ; ಯಾವುದರ ಇನಲೇಕವೂ ಈತನಿಗೆ ಅಂಟುವನಿಲ್ಲ 

ಈತ Fe ಶುದ್ಧ ಬದ್ಧ ಸುಖಮಯನು. ನಿನ್ಸೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನನನ್ನು 
ಬಿಡು. ಈ ಮಾಯಾ ಮೋಹವನ್ನು ತ್ಯ ಜಿಸು ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಜೀವಾತ k 



ಬಿ “ವೆ ಸಂಬಂಧವನು ಎ ಭಿ 
ಮು ನ ೫ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಾರೆಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ ನೀನು ಆ ವ ಹ ನ್ನನುಸಂಸಿ ಸ ಭಾವದಿಂದಿರು ಕಡೆಯ | ಜೇ 

ನೌವವನ್ನು ತಂ 

ನನ್ನ ಲ ನ್ನು ತಿಳಿ Kr ರಾಮನು. 

ಬೋಧಿಸಿದನು ಹ ಇದನೆಲ ಈ ಎಇ ಚ ತನನು 
ಮನಸ್ಸ ನ್ನು ಪರವತಾತ,ನ Fd Rr ಜಾತು ಜು ಇತ್ತ | ಶ್ ನಿಲಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ,ಯತಿ ಸಿದರು ರಾಮನು ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಜಾ ಹಿಸಿದರು. ನೀವು ನ್ 
ಅತ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲ ರಾ ಇಜೋಸಜಣರದಿಂದ ನತೆಸು, 
ನಂತರ ಸುಗ್ರೀವನು ರಾಮನ ಕುರಿತುವ ನಿನು ಈ ಕಿಷ್ಟಿಂಧಾ ರಾಜ್ಯವಾಳು, 
ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿ ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನಲು ರಾಮನೆಂದನೇ 
ನೆಂದರೆವನ ನನ್ನ ಆಸೆಯ ಪ್ರಕಾರ. ಕಿಪ್ಟಿಂಧೆಯ ರಾಜ್ಯ ವಸಿಸಿಕೋ ಅಂಗದ 
ನಿಗೆ ಯುನರಾಜ ಪದನಿ ಕಟ್ಟು. ರಾಜ್ಯಭಾರ ಫಡಿಣ ನಾನು ತೆಂಜಿಯ 
ಆಣತಿಯ: ಪ್ರಕಾರ ಪುರಪ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ (ಬಾರದು)ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ 
ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ. ಇರುತ್ತೇಶ್ರೆ 

ಹ 

ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ರಾಮನೆಂದಂತೆ ಸುಗಿ ವನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಳು 

ವನ್ನು ವಸಿಸಿಕೊಟ್ಟಿ. ಆಂಗದನಿಗೆ ೫ ತ ಪಟ್ಟಿ ಕಟದ 
ನಂತರ ಆ ಓಳಗೆ ದ ಇ ಚೆ ಗ ಬಿ ಅಣ್ಣನ ಬಂದು ನಿಂತನು. ಆ ಪ್ರವರ್ಷಣ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ 
ಉತ್ತ ಮವಾದರ್ದೊಂದು ಗುಹೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು 
ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರು, ಹಾಗೂ ತ್ರೀ ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವರಾಡಿದನು 
ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಂಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. 

ನುೂವತ್ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ : ಪಾರ್ವತಿಯೇ ಮುಂದಿನ ಕಥಾಭಾಗ 
ವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥವಳಾಗು ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು 
ಪಕ್ರಮಿಸಿದನು. 

ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು ಆ ಪ್ರವರ್ಷಣ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯಲು ನಿಶ್ರ 4 

ಯಿಸಿ ಶ್ರೀ ರಾಮನು. ಅಲ್ಲಿಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಗುಹೆಯ 

ಸನಿೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ರುಚಿಕರನಾದ ಪಣ್ಮಲ ಚಿತ ಗಟರ$ ವಟಿ 
ಳಾ 

ವಾಗಿದ್ದವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತ ಸೀತೆಯ ನೆನಿನಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲಸಿರಲು 

4 val ಳಾ 

ಹೇ ಆನಿ 

po. 



ಎಲಿ, 

ಮಳೆಗಾಲವು ತಲೆದೋರಿತು ರಾಮನು ಆ ವರ್ಷಾಕಾಲದ ಸೊಬಗನು 

ನೋಡುತ್ತ ದಿನಗಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ರಾಮನು ಹೀಗೆ ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಿ ತ 
ಸಿದ್ಧ ಗಣಗಳೆಲ್ಲ ಪಶು ಪ್ರಾಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ರಾಮನನ್ನು 

ಸೇವಿಸ ಸತೊಡಗಿದವು. ಈ ರೀತಿ ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಿ ರಲು ಒಂದು ದಿನ ಲಕ 

ನು ರಾಮನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿನ್ನಹ ಮಾಡಿದನು 'ನಿನೆಂದರೆ - ಸ ತತ ಜಿ 

ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ನನ್ನ ಮನಡ ಸಂ 

EN ಆತ್ಮಜ್ಞಾ ನಮಾಗಿಟೇಕು ೦೦ನ್ನು ತಿಳಿಯುವ 

ಯಾಗಿದೆ. ಅನಾದಿಯೂ ಆಪೌಯಛಪಸೇಯವೂ ಆಃ 

ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯೇ ಮು 

ಸಾಧನ, ನಾರದ, ನಾಸ್ಯ, ಕಮಲಜ ಮೊದಲಾದವರು ನಿನ್ನನು 
ಜಿ | 

Wind ಎಲೈ ರಘುನಾಥನೇ ನಿನ್ನೆ ಪೂಜಾರಾಧನೆಯ ಕ್ರಮವೇನು 1 

ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರಾ ೫ 1) ಸಹ ಉತ ಮವಾದ ಮು ಕ್ರಿಯೆಗ್ಸು ಪಡೆಯಲು 

ಕ ಸಕಲವೇದದ ಸ ನಾರವಾದದ್ದನ್ನು ನಿನ್ನನುಜ ಜನದ ನನಿಗೆ ಆರು 

ಹಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಆತನ ಇರ ಣದಲ್ಲಿ ಫತಮಸ್ತ ಕನಾದನು. 

ಇ ಕೇಳಿದ ಶ್ರೀ ರಾಮನು ಆತ್ಮಂತ - ಸಂಶೋಷ ಗೊಂಡನು 
ನೆ | 

Cs ೭೬ 

ಕ್ಕ ೪ 

cL in ಲ ಬಾಳ್ಯಾ ತೆ I. ಎ 

[ee (ಟಟ 

ಕ J (48 2 ಪ್ರಶ ಡ್ 

ಲ 

ಐ. 2ಟ. ಶಿ 

(* 

ಗ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ತನ್ನ 

ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮನನ್ನು ಯಾವನೂ ಬಿಡಬಾರದು. ಗುರುವಿನ ಅನು 

ಗ್ರಹೆದಿಂಪಲೆ € ನನ್ನ ಮುಕಿ ಕಿ. ಸಥನನು ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಲಿ_ 

£4 ಮ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಸಡೆಮ ಅಲನೃವಿಲದೇ ಭಕ್ಕಿಯಿಂದ. ಪೂಜಿಸಬೇಕು. 

ಮೊದಲು ವಿಪ್ರರು 'ಉದಯಕಾಲದಲ್ಲೆ ಈ Avs ನೇದಮಂತ್ರದಿಂದ 
ತುಲಸೀ ತಾಗ ಸೂಜಿ ು ಆರ್ಥ್ಯ ರಾದ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು 

ಸಣ್ಣಸ ಸಬೇಕು. ಅನ್ಯರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಸುವ ತಾಂಭಿಕತನನನ್ನಿ ಬಿಡಬೇಕು. ನನ 

ವ್ರತ ಮೈಯನ್ನು ಅನುದಿನವೂ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು 

ಪತಪ ಮಾಡಬೇಕು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು 

ಸತ ಜಲಗಂಧ ಪುಷ್ಪ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಸೂಜಿಸಿದವನ ಸಕಲ ದುಃಖ 

| ಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವೆ. ಹೀಗೆ ನಾನಾರೀತಿಯ ಅರ್ಚನಾ ನಿ ನಿಧಾನನನ್ನು 

ಲಕ್ಷ ಣನಿಗೆ ನ ತಿಳುಶುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನೆ ಶೆಕ್ತಿ ಗೆ ತಕ್ಕ ತೆ. ಪೂಜೆ ಪುನ 

| ಸಾರ ಮೊದಲಾದವ ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಫಲಸಕ್ಕ ಶಾಾದಿಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಸಮ 
¥ 

ಭೆ 



ಎರು 

ರ್ಷಿಸಬೇಕು. ತುಳಸೀದಳೆದಿಂದ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧಾ 

ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆಮಾಡಬೇಕು ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಕುಂಡದಲ್ಲಿ 

ಆವಾಹಿಸಿ ಫೈ ತನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅಹುತಿ ಕೊಡಬೇಕು ತತ್ 

ಶೇಷನನ್ನು ಬಲಿಯೂ ಯಬೇಕು. ಇಂತು ಕರಚರಣವಾಕ್ಕಾಯಕರ್ಮದಿಂದ 

ಆ ಪರತತ್ವ ಸ್ವರೂಸನಾದ ನಸ್ಲಿನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ 

ಹ ಪರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಪಿ ಸಖತ್ತಾನೆಂಬಡರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ನಿಲ್ಲ. ಇದು 

ರಹೆಸ್ಕಮಾದ ಸಾರಸರ್ವಸ್ತ ಇದು ಸನಾಶನವಾದವ್ದು ಸರ್ವರ ಅಭ್ಯುದಯ 

ಕ್ಳಾಗಿಯೇ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಅರುಹಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವರೂ ಇದನ್ನು ಪಠಿಸಿ 

ಪೂಜಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಿಡಿದು ತನ್ನೆ ಹಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು 

ಲಕ್ಬ ಬಾನಿಗೆ ರಾಮ ತಿಳಿಸಿದನು. ಎಲೈ ಗಿರಿಜಾಶೆಯೇ ಅದನ್ನೇ ನಿನಗೆ 

ನಾಮು ಸಂಕ್ಷೇಷ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದನು. 

ನಂತರ ರಾಮನು ಸೀತಾದೇನಿಯ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದವನಂತೆ 

ತೋರಿದನು. ಇತ್ತ `ಿಷ್ಟಿಂಭೆಂ ಲ್ಲಿ ಹನುಮ೦ತನೇ ಮೊದಲಾದ ಮಂತ್ರಿ 

ಗಳು ಸುಗ್ರೀವಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರು. ರಾಘವನ ಜಿನೆಯಿಂದೆ ನಿನಗೆ ಹಿತ 

` ವಾಯಿಶು ನಿನ್ನ ಸತಿ ನಿನಗೆ ದೊರಕಿದಳು. ಈಗ ನಿನ್ನ ಸರದಿ ನೀನು ನಿನ್ನ 

ಕೆಲಸವನ್ನು ಮರೆತೆಯಾದರೆ ನಿನ್ನಷ್ಟು ಕೃತಘ್ನರು. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ 

(ಕೊಟ್ಟ) ಮಾಡಿದ ಶೆಪಥಫವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೋ ಆಗೆ: ಸುಗ್ರೀವನು. ಅವರ 

ಮಾತನ್ನು ಮನ್ನಿ ಸಿ ಸಸ್ಮದ್ಧೀಸಗಳಲ್ಲೂ ವಾಸವಾಗಿರುವ ತನ್ನೆ ವಾನರ 

ದೂತರನ್ನು ಅಟ್ಟಿ ಪನು ಮಾಯುವೇಗಿಗಳಾದ ದೂತರನ್ನು ಹನುಮೆಂತನು 

ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಳುಹಿದನು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಧಿಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. 

ಮೂವತ್ನಾಲ್ಯನೆಯ ಸಂಧಿ :- ಎಲೈ ಕಾಂತೆಯೇ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ 
ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಲಿಸುವಂಥವಳಾಗು, 

ರಾಮನು ಅ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ವಿರಹದಿಂದ. ದಿನಕಳೆಯುತ್ತ 

ಆಕೆ ಇದ್ದಾಳೋ ಸತ್ತಳೋ ಯಾವದೂ ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಯಾವನಾದ 
ರೊಬ್ಬನು ಆಕೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕು! 
ಶಿವಶಿವಾ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ ನನ್ನ ಮನದ ದುಗುಡವನ್ನು 1 ಸೀತೆ ಜೀಏಪಿ. 

4 ಸ್ಪ ನ ಳ್ಳ ಆ ಬ pe J ದ್ಹಾಳ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಜತ ಪ್ರರ. ಸಾಕು ಆ ರಾಕ್ಚಸರ ಕುಲವನ್ಷೆಲ್ಲ 



ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವೆನು. ನನ್ನ ಸೀತಾದೇವಿಯನೆ 2 ಯೆ 3 ವ: 

ಆ ಎನ್ನು ತ್ತ ಕಳ ಳಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ನಾನು 

ಸಹಾಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅಡಿ ಸುಗ್ರೀವ ಶತ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಸುಖದಿಂದ 
ಇದ್ದಾನೆ 4 ತಿಳಿಯದ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಕಳೆಯಬೇಕೇ. 

ನೋ | ಸೀತೆಯರಸಲು ನಾನು ಸಹಾಯಮಾ ನಾಡುತ್ತೆ ನೆ ಕೀ ಸುಗ್ರೀವನ 

ತ್ರ ei ಪತ್ತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ: ಕ್ಕ ತೆಫ್ಲನ ನನ್ನು ಕೂಲ್ಲಿವದೇ ಲೇಸಕಿ ಎಂದು 

ಹೇಳು ಕ್ತಿರಲು ಲಕ ಸ ಬೌನು ಥೇಂದೇನೆಂಡೆರ. ನಾನೀಗಲೇ ಹೋಗಿ ಅತನನ್ನು 

ವಿಚಾರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂ ಶರ ತೂಣೀರ ಖಡ್ಗ ಸಹಿತವಾಗಿ ಲಕ ಇನು 

ಕೆಪ್ಟಿಂಥೆಯ ಕಡೆ ಹೂರಟ ಆಗ ರಾಮ ಆವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ. ಆತ ನನ್ನ್ನ 
ಗೆಳೆಯ ಕೋಪವಶನಾಗಬೇಡ, ಆತನ ನೇಯ ನಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬೇಗ ಬಾ 
ಲಕ ನಿನು ನೀರಾವೇಶದಿಂದಲೇ ಹೊರಟ, ಎಲ್ಪೈ ಗಿರಿಜೆಯೇ ಇದು 

ರಗೆ ಧಿಟಿವಾದದ್ದೇ ! ಆತ ರಾ ಆತನಿಗೆ ಮಾನವನಂತೆ 

ಶೋಕನವೇ ? ಪರಮಾನಂದ ರೂಪನಾದ ಸರಾತವಸು ನಾದಾತ ನಿಗೆ ಈ 

ಸುಖದುಃ ಖಗಳ ಪರಿಯೆಲ್ಲಿಯದು ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 

ಸೂರೈ ಸಲೋಸುಗ ಪ ರೀತಿ ನಾಟಕ ಮಾಡು ದ್ದಾನೆ ತಾನು ಗುಣ 

ರಹಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಗುಣಿಗಳಂತೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿ ಇನೆ, ಲೋಕದ ರೀತಿ 

ನೀತಿಗಳನೆ ನ್ನ್ನ ತಿಳುಹಿಸುತಿ ತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆಷ್ಟೇ ! ಎತ್ರೈ ಗಿರಿಜೆಯೇ ಮುಂದಿನ 

ಸಂಗತಿ ಕೇಳುವರಿಫವಳಾಗು, “ಗದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಕಿಪ್ಟಿಂಧೆಯ ಹೊರ 
ವಳಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗರ್ಜಿಸಲು ಕಪಿಗಳು ಹೆದರಿ ಶಿಖರಗಳನ್ನೆ ₹ರಿದವು- 

ಮತ್ತು ಕಲುಗುಂಡು ಮಃ: ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಂಲು ಈಗಲೇ ವಾನರರನು 
ಸಮೂಲ ನಾಶಮಾಡುನೆಸೆಂದು ಲಕ್ಷ್ಮ! ಣ ಗರ್ಜಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಂಗ್ಲ 

ದನು ಬಂದ ಕನಿಗಳನ್ನು ತಡೆಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದನು ಆಂಗದ 
ನನ್ನು ಲಕ್ಷ ಒಣನು ಹಿಡಿದೆತ್ತಿದನು ನನ್ನ ಆಗಮನದ ವಿಚಾರವನು 

ಕೂಡಲೇ ಸುಗ್ರೀವನಿಗರುಹು ರಾಘವನು ಕಳುಸಿಸಿದ್ದಾ ನೆಂದು ಅಂಗದ 

ಸುಗ್ರೀವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಲಕ್ಷ ಬೌ ಶೀಘ್ರ ಕೋಪದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ 

ಬಂದ. ಕೂಡಲೇ ಸುಗ್ರೀವನು ಹನುಮಂತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ 

ಕೋಪವನ್ನು ಶಮನಿಸಿ ಅತನನ್ನು ಕರೆದು ತಾ ಎಂದ. ಅಂಗದ ಹನುಮಂತ 

ಇಬ್ಬರೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಸವತಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಕರೆತಂದರು ಏನೂ ಸಂಶ 

ಡೆ 



ಎ ೪ಗಿ- 

ಯಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಸೈದವಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಯ ೯ ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದೇವೆ. ಎಂದರು 

ಬಜ ರಕ್ಷ ನನು ಕೆಷಿ ಂಧೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಕಂಡ ಕೋಟಿ ಕೊತ್ತಳ 

ಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಲಕ್ಷ ನನ್ನು ಇದಿರುಗೊಂಡು ಕರೆದು ಬಾ 

ಬಂದು ತಾರೆಗೆ ಆಜಾ ಓಿಸಿದ ಲಕ್ಷ ಇನೆ ಕೋನವುಳದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು 

ಶಾಂತಮಾಡು ಎಂದ. ತಾರೆ ಬಂದು ಲಕ್ಕ ನನ್ನು ಸ FASB 

ನಿಮ್ಮ ಭೃ ತ್ಯರಾದ ನನ್ಮು ಮೇಲೆ ಕೋಪವೇಕೆ 1 ನಿನ್ನ ರಕ್ಷ ಣೆಯಿಂದಲೇ 

ಮನೆಯುಲ್ಲಿದಾ ನೆ. ಬಲವಂತರಾದ ಕಹಿಗಳನ್ನು ಕರೆತರಲು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ 

ದೂತರನ್ನು ಆಟಿ ದ್ದಾನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸದ್ಯ ಸಯ ಬುಲಿದ್ದಾರೆ ಬಂದ 

ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಭಗ ಬರುತ್ತಾನೆ ಲಂಕೆಗೆ ಧಾಳಿಯಟ್ಟು. ರಾವಣಾದಿಗಳನ್ನೆ ಲ್ಸ 

ಸದೆಬಡಿದು ಸೀತೆಯ. ನಸ್ರು ತಂಡೊಪ್ಪಿ ಸುತ್ಮಾನೆ. ಆಗಲೇ ಆತ “ಲಾಮಭ್ಯ ತ್ಯ ಜೆ 
' ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನಡೆಯುತ ತ್ತಾ ಎಂದಳು. ಗುಗ್ರೀವನೂ ಸಹೆ 

ಜನ ನರಿವಾರ ಜನ ಸಹಿತ ಬಂದು ವಿನಯದಿಂದ ಹಟ ಆಗ 

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣನ ಕೋಪವು ಫೂಣ: ವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಯಿತು, ಆದರೂ ಸ ಸುಗ್ರೀವ... 

-ನನ್ನು ಕಂಡಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುಡುಗಿದ ಆಗ ಹೆನುಮಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇ 

2 ಓಕಾಶು ಪಾದಭಕ್ಕೆ ಯಲ್ಲಿ ಬಿಡೇಹ ವೇ ಬೇಡ ಸುಗ್ರೀವ ಒಂದು 

ಚ್ಟ ಕಣವೂ ಮರೆಯದೇ ರಾಮ ಕಾರ್ಯಾ ಸಕ್ಷ ನಾಗಿದ್ದಾ ನೆ. ಕೈ 

ಬುದಿರುವ ಕಪಿಪಡೆಗಳ ನನ್ನು | ಅಮಂನ್ನೆ ಲ್ಲ ನ್ ರೆಸಿಕೊಂಡಿದಾ ನೆ. ಎಂದು 

ಬಂದ ಕನಿ ; ಪಡೆಗಳನ್ನೈಲ್ಲ ಕೂ ೫ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಸಿಟ್ಟು ಇಳಿಯಿತು. 

ಆಗ ಸುಗ್ರೀವ ಅರ್ಥ್ಯನಾಡ್ಯೊ (ಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು 

ಎಸ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಜೆಾದ ಶಿ ಗುಣಗಾನವನ್ನು 1 

ಪುನಃ ಮಾಡಿದ ಈಗಲೇ ರಾಮನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮ ಇ 

'ಹೇಳಿದಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಪಡೆ ಸಹಿತ ಹೋಗಲು ಸುಗ್ರೀವ ತೆಯಾರಾದ 

ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜವೈಭವದಿಂದ ನಡೆದು ರಾಮನ ಬಳಿ ಬಂದು ಸೇರಿದರು 

ಮನೋಹರ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗನಾದ ಅ ಶ್ರೀ ರಾಮನನ್ನು ದೂರದಿಂದ ಕಂಡರು 
ರಾಮನನ್ನೆ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಆತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೊಂಜೇರ 

ನ್ಲಿಳಿದು ಮೈಯಿಕು ತ್ರ ರಾಮನ ಬಳಿ ಬಂದರು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಧಿ 

| ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿತು. 
ಮೂನತ್ತೈದನೆಯ ಸಂಧಿ :. ಎಲೈ ಗಿರಿಜಾ ಮಾಕೆಯೇ 

ಮುಂದಿನ ಶುಭ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥವಳಾಗು. 



೨... 

_ರಾಘವನು ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಿ ಕುಳಿ ರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಎಲೈ 

ರಾಮನೇ ಈ ಮಹಾವಾನರರ ದಂಡನ ನೋಡು ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇರಿ ಬೇರೆ 

ಗಿರಿ ಪರ್ವತಾಗ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಕಾ ನಮರೂ ನಿಗಳು ರಣ ಪಂಡಿತರು. ಗಜ 

ಗಜಾಧಿಕ ಹ ಕೆಲರು ಅಂಜನಗಿ£ಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಕೆಲರು 

ಳನಕಗಿರಿಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಕೆಲರು ಕೆಂಸು ಕಣ್ಣು ಲವರು ಕೆಲರು ಕ್ಸ ನ್ನ 

ಓಂಗಲರು, ಕೆಲರು ದೀರ್ಥದೆಲಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರಿ ನಿಧದವರಾಗಿದ್ದ. 

ಎಲ್ಲರೂ ಕದನೋನ್ಸು ಖಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಲೆಗಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ. 

ಮುಂದೇನು 10 8೫% ದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಇಂದು ವಿನಯದಿಂದ 

ಸಾ)ರ್ಥಿಸಿಕೆ ಕೊಂಡನು. | 

ಇವನು ಕರಡಿಗಳೊಡೆಯ ಜಾಂಬವ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇವನು ನಳ 

ಉತ್ತಮ ಶಿಲ್ಪಿ ಇವನು ನೀಲ ಕದನದಲ್ಲಿ ಬಲಂ ಸರಸಕ್ರಮಿ ಇವರು ಗವೆಯ 

ಗವಾಕ್ಷರೆಂಬುನರು ಹೀಗೆ ಶರಭ, ಗಂಧ ಮಾದನ, ಮೈ ೦ಧ. ಗಜ, ಕಂಸ 

ಹಂಪ, ಶತಮುಖ, ಸುತೇಣ ಮೊದಲಾದ ಹಲವಾರು "ಾಫರ ಮುಖ್ಯರ 

ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ನು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ. ಬಗ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ 

ಮಾಡಲು BRAC ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯವೇನೆಂಬುದನ್ಪಿ ಕೂಡಲೇ 

ಇವರಿಗೆ ಬೆರಸು ಇವತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ್ನ ವತದಕ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾ ಫಸ” ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ 

ರಾಮನು ಸೀತೆಯನ್ನರಸಲು ನಿಗಳನು ದಿಕ್ಕು ದಕ್ಕಿ ಗೆ ಕಸುಹಿಸಬೇಕು. 

ಎಂದನು. ರಾಮನೆಂದಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿಯ ಯೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಹಿನಾಯಕರನ್ನು 

ಕಪಿಪಜೆ ಸಹಿತ ಕಳುಹಿಸಲು ತಯಾರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ 

ದನು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರಥ್ವಿಯಭರಸಿ ಸೀತೆಯನ್ನು PIERS 

ಬರಬೇಕು. ಗೋಪಾದದಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನೂ ಕೂಡ ಚಾಕು ಒಂದ 

ತಿಂಗಳು ನಂತರ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷ ಕಾದಿದೆ ಎಂದು ಆಜ್ಞೆ ಜಿಕ 

ರಾವಣನು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಸಿ ಗೆ ಹೋದಕಾರಣ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ J ಡ್ರ್ಯರಾದ 

ಹನ.ಮ , ಅಂಗದ, ps ನಳ, ನೀಲ, ಸುಷೇಣ ಮೊನಲಾದವರಿಗೆ 

ಹೇಳಬೇಕಾದನ್ನನ್ನೆ ಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿದನು ಹೋಗಲು ತಯಾರಾದ ಮಾರುತಿ 

ಯನ್ನು ಕರೆದು ಡಿ ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ. ಸೀತೆಯ ಬಗ್ಗಾ ಗಿ ಕುರು 

ಹೊಂದನು, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ರಾಮನಾನತಾಂಕಿತವಾದ. ಈ 

ಉಂಗುರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ. ಸೀತೆಗೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡುವನ 



ರ್ಮ 

ನಾಗು. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು 2ನ 
ಈ wk ` 

ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ, ಹ್ಗ 

ನಂತರ ಕಪಿಗಳು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಸಿ ಗೆ ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು ಹುಡುತುತ 
ಹೊರಟರು. ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸೆ ನು ಶಿ ಹ 
ರಾನಣಸೆಂದು ಭಃ ನಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಮುಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ಹೌಜಿದ ಷ್ 
ಸಂತರ ಇವನು ವಣನಲ Nie ತಿಳಿದರು ಗಟ್ಟಿಬೇಣ . ಎಲಾ ಇದೆ 
ಯಕ್ಲಿಯೂ ನ್ನ ವಿಲ್ಲದ ಹುಡುಕಿದರು. ಎಲಿ ಲಿಯೊ 
ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. ಸಸ ಜಾ ಮುಂದೆ ( ಲಕಾ ಪಾಂ 

ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೊಂಬರುತಿ ಶ್ರಿ.ಧ್ದವು ಅಲ್ಲಿ "ನೀರಜ್ ನಾವು ತ 

ಎಲ್ಲರೂ ೮ ಅಂಧಕಾರದ ಗುಹೆಯ ಒಳ ಹೊಕ್ಕರು. 

| ಮುಂಜಿ ಸ ಸ ಟಿಕದಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಜಲವುಳ್ಳ ಸರೆ ಚ ವ 
ಕಂಡರು ಹಲವಾರು ವೃಸ್ಸ ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದವು ಮಧ 

ಕ್ಂಪಲಗಳಿದ್ದವು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ವಜ್ರಗಳು ಮಣಿ ಜಡಿ ಬಸ 

ಭರಣಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ ಕಜ್ಞಾ ಯಿ. ಮೊದಲಾದವು ಇನ. 

ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ. ಮಾತ್ರ ರ ಕುಳಿವಿಲ್ಲವಾನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹ ಒಂದು 

ಭವನವನ್ನು ಕಂಡರು ಗ್  ಯೋಗಿನಿಯೊಬ್ಬ, ಳು ಯೋಗವಿಸೆ ಯ 

ಪರಾಶ್ಚರ ವಸ್ತು ಬದ ಪರಮಾತ್ಮನ ನನ್ನು Uy ನಿಸುವ ಅವಳನ 

tl 

ಅವರನ್ನು 30010೬ ಭೀವು ಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ ನೀವು ಯಾರು ? 

ಈ ಸುಸ ಳಕ್ಕೈ ಇಷು ನ್ನ ಯಾರೂ ಕಳುಹಿದರು ? ನನು, ಒಡೆಯರು 

ಯಾರು ಅ ಎಂದಿತಾ ಕ್ಯ ದಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತನು ನುಡಿ 

ದದ್ದೆಕೆಂದರೆ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪಟ ಇದ ಚಕಾ ಮಗನಾದ ತ್ರೀ 
ರಾಮಚಂದ್ರನು ಚು ಆಜ್ಞೆ ಯ ಪ ಕಾರ ವಃ ನಕ್ಕೆ ಸತಿ ಸಹಿತ ಬಂದೆ. 

ಆತನ ವನಿತೆಯಾಡ ಸೀತೆಯನ್ನು ದನುಜನೊಬ್ಬಳೆ pe ಕದ್ದೊ ದ ಆತ 

ರಾವಣ. ರಾಮ ಸುಗ್ರೀವ ನಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾದ ಸುಗ್ರೀವ ಸೀತೆಯಿನ್ನ ರವ 

ಸಲು ನನ್ನು ನ್ನು ಕೆ ಸೀತೆಯನ್ನ ರಸುತ್ತ ನಾನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆವು. ಇನ್ನು 

ಕ? 



~~ 

ನಿನ್ನ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವವಳಾಗು ಎಂದು ವಿನೆಯೆದಿಂದ ಬಿನ್ನ 

ನಿಸಿಕೊಂಡನು. 

ಹನುಮಂತನ ಮಾತನ್ನು ಗ ದ ಆಕೆ ಆಶ ತೃಂತ ಸ ಸಂತೋಸದಿಂದ 

ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬಳಲಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ, ಜಿ ಕಾದ ಕಣ್ಣು ಹಂಸಲಗಳನ್ನು ಸಕ್ಕಾದಿ 

ಭೋಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸವಿಯಿರಿ. ಅಮ ಸೋಪಮವಾದ ಪಾನಿ£2ತಿ 

ವನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ ದಣಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ರಿ. ನಂತ: ಪ 

ತ್ತೇನೆ ಎಂದಳು. ಅವಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಸನಂತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಣ ಗಳನ್ನು 
ತಿಂದು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿದು ದಣಿನಾರಿಸಿಕೊಂಡರು. 

ಮುನ್ನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನಿಗೆ. ಹೇಮೆಯೆಂಬ ಮಗಳಿದ್ದಳು ಅವಳು ನಾಟ್ಕ 

ದಿಂದ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಸಲು ಆವನು ಈ ಪುರವನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿನು 

ಅವಳು ಸಾನಿರ ವರ್ಷ ಈ ಪುರದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿನಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಸಖಿ 

ನಾನು ಮೋಕ್ಷನನ್ನೇ ಬಯಸಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು "ಬಿಟ್ಟು ನಕ 

ಗಾಗಿ ಈ ತನ ನಿನ್ನು ಓಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹರಿಯೇ 1 ಗತಿಯೆಸಿಂದರಿ 

ಈಕೆಯೊಡನಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಗಂಧವ ರ್ವನೆ ಮಗಳು. ಸಮಿ ಎಂದಿ 

ಹೆಸರು ವಿಷಯವಾಸನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೆ. ಹೇಮೆಯು ಮೋಕ್ಷ 

ಹೊಂದುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯೂ 

ಇಲ್ಲ ನೀನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರು ಮುಂದೆ ನಾರಾಯಣನು 

ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷರಥಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಭ ಭಾರವನ್ನು ಕಳೆಯಲೋಸುಗ 

ವನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ರಸ ಲು ಕಪಿ ಪಡೆ ಸ ನವ. ಅವರಿಗೆ 

ನೀನು ಆದರ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡು. ಆ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ರಾ ಮನಸ್ಸು ಕಂಡು 

ಭಕ್ತಿ ಯಿಂದ ಆತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡು. ಆವನಿಂದ ವೈಕುಂಕವನ್ನು ಪಡೆ 

ಕಾರಣ ನಾನು ಈಗ ರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ 

ಹಾಣೆ ಭುಂಜಿಸಿ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿದು ದಣಿನಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಎಂದಳು ಕಪಿ 

ಗಳು ದಣಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡನಂತರ ಪುನಃ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ನಂತರ ಸ ಯಂ 

ಪ್ರಭೆಯೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ರಾ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ಸುಗ್ರೀವ 

ಲಕ್ಕ ಭೌ ಸಹಿತ ಇರುವ ರಾಮನ್ನು ಕಂಡು ದಂಡಪ್ರಣಾಮ ಮ 

ಮತು ಅತ್ಯ ಂತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಗೆದ್ದು ದ ಹೆ | ವಯೆದಿಂಡ ರಾಮನ ಗುಣ 
ಗಾನ ತು ನಾನು ಅ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸನಾ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ 



೪೫. 

ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ರೆ. ನೀನು ನುನುಜ ಜಾಕಾರನಾಗಿ ಪ ಭೂಮಿಯಲಿ ಆವುತ್ತು ೫ ಭೂಭಾರ್ ಕಳೆಮುರೋಸುಗ ಬಂದಿದ್ದಿಇ. ಭಕ್ತರ ಭಂಧುವಾಗಿದುವೆ ನೀರು ಸಗುಣನೂ ನಿರ್ಗುಣನೂ ಆದಿಮದು, ೦ತೆರಹಿತನೊ ಆಗಿರುವೆ. ತೊಕ 
ಯಾರೂ ಅರಿಯಲಾಗದ ಪುರಾಣ lay ಆಗಿದೀ. ಕಾ ಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ನೆನದಿಂಸ ಭೂಭಾರ ಹರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರ: ಕಪ 
ಬಂದೆ ಶಹ ಸ್ಸ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ಆಹೇಯ ಯಲ್ಲಿ ಜನನಿಯ ಜ್ 
ಕೆಲವು ದನುಜ ಜರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಜನಿಸಿದ್ದೀ ಎಂಬರು ಕೆಲರು ಭತ್ತ ಸಲ್ಲುಗೆ _ ಗಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಎಂಬದು ನಿನ್ನ ಚರಣವನು ಕಂಡು ಕೆಲವನ್ನು ನಿಪ 
ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ಕೇಳಿ ಕೆಲವರು ನಿನ್ನ ನಾಮನನು ಪಾಡ್ತಿ ಕೆಲವ 
ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳ ಸಿತ್ತಾರೆ ರೆ. ಭತ ನೀನು ಮಾನವನಾ। ಜನಿಸಿದ 
ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮಸೂರ್ಣ ನಾದ ನಿನಗೆ ನವ ಸ್ಕ್ಯಾರ ಇರುತ ಸೆಮಿ ಬತ್ತು. 
ನುನಾಟಗೆ ಮಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮನ: ನ್ನು ಸ್ಮುತಿಸಿದಳು. ವಾನ 
ಸದಾ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯು ನಿನ್ನ ನಾಮನನಸು ನೆನೆಯುತ್ತ ರಲಿ. ತಿವಿ 2ಎ 

ಬ್ ಡ್ 
ನಿಜಗುಣ ಗ್ೆ ವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿ, ರಲಿ ಜ್ ನಿನ್ನನ್ನು. ಕ್ಯೂಜಿಸುತ್ತಿರಲ್ಲಿ 
ಶಿವು ನಿನಗೆ ನ ಎರಗುತ್ತಿ ರಲಿ ಹೀಗೆ ಸರ್ವಾಂಗವೂ ನಿವ ಸಮತ 
ವಾಗಲಿ ಎನ್ನುತ್ತ ಹಲವು ನಿಧದಿಂದ ರಾಮಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದಳು. 
ರಾಮನು ಅವಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಬದರಿಕಾಶ್ರವ ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು 
ತಿಳಿಸಿದನು ಅಲಿಯ ಯಹಿಗಳನೊಡನಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕಳೇಬ ಶಿರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ. 
ಆವಳು ರಾಮನೆಂದಂಶೆಯೇ ಬದರಿಕಾಶ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಜ ಶರೀನವನನು 
ಬಿಟ್ಟು ನರಂಧಾನುವನ್ನೆ ಟದಿದಳು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ pa ಮುಕ್ತಾ ರಸವ ನರ್ 

ಹ ಆಮಿ we 

ನಂನೆತಾ i ಸಂಧಿ - ಗ ಎಲ್ಫೈ ಗಿರಿರಾಜಪುತ್ರಿ ಯೀ ಮೆ 

ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಸಾವಧಾನಚಿತ್ತ ದಿಂದ ಆಲಿ ಸುಜ 

ಇತ್ತ ಕ ಪಡೆಯು ಎಲ್ಲೆ ಲ್ಲಿಯೂ ಅರಸಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಾಣದ 
ಬಳಲಿ ಬಸವಳಿದು ಬೆಂಡಾದರು, ಅವರ ಮುಖಂಡನಾದ ಆಂಗದನು 
ಕಪಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದನು-ನಾನು ಅರಸುಕ್ತ ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಕಳಿದವು. 
ಅವಧಿ ತೀರುತ್ತ ಬಂತು ಆದರೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಾರದಾದಿವು. ಪುನಃ 

ತಿರುಗಿ ಹೋದರೆ ನಮಗಿನ್ಸೇನು ಕಾದಿದೆಯೋ ? ಮೊದಲೇ ನಾಮ ಆ 
; ವ್ ನು ದೇ ಬಿಷಲಾರ್ಮ ಸುಗ್ರೀವನ ಶತ್ರುನಿನ ಮಗನು- ನನ್ನನ್ನು ಆತ ಘಾತಿಸದೇ ಬಿಡಲಾ 



ಎಟ 

ಆತನೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಯೆಯೇಂಬುದು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 

i ಸಾಯ:ವಂತಾಯಿಶೇ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು. ಸುರಿಸುತ್ತ ದುಃಖಿಸ 
[2 ಸ 

03 ಸ್ಯ 2 <« ಇ ರಿ 8 5 36 [#| ಹ © 1 ಸ 7] ಸ ೫ 2) ಆ) ತೆ ಇಂ a೬ [3 { | ಇ) ₹? 

೭೩ ‘el 

ಗ fe 

ಸೀತೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಆಕೆ ಮೂ 

ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವಾಂಶ ಸಂಭೂತರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸು ಬೇಡಿ ೧ 1 ಬ್ರ 

ಕೂಂಡ ಕಾರಣ ಪಂಮಾತ್ಮನು ಮನುಜನಾಗಿ ತ ಭೂಮಿಗೆ ಕತ 

ದ್ಹಾನೆ ರಾಕ್ಷಸರ ನಾಶಕ್ಕೋಸ ರ ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನ ಭಜಕರ 
ಅವನನ್ನು ಸೆ ವಿಸಲು ಕನಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವೆ ಅಷ್ಟೇ! 5 ಅವನನ್ನು ಸೇವಿಸಿ 

ಮುಂದೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಆವನ ಸಂಗಡವೇ ಗ ವೆ ಈ ಶರೀರವೇ 

ಇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಡ ನಿಷಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ಛಸಬೇಡ ಪ ಕ್ಸ ತಿ ಪುರು 

ಹರೆ ಸಮನ್ವಯ ದಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯ್ದು ಬಳಿಕ” ಮೂರು 

ಗುಣದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟಿತು ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ಪಂಚ 

ಭೂತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾಯೆಯಿಂದ ನಡೆಯತೊಡಗಿತು. ಮರಳು ಮಾನವನಂತೆ 
ಮುದ್ದುಮುದ್ದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಆಡಬೇಡ. ಈ ಪ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತ. 

ಮೊದಲಾದವುಗಳ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳುಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಂಯ ಸೇನೆಯೇ ಮುಖ್ಯ 

ಎಂದನು ಮತ್ತು ಸೀತೆಯನ್ನರ ಸುತ್ತ ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತ ಶಕ್ಕೆ ನಡೆತಂದರು 

ಅಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಚಲ್ಲೊ [3 ಕೆಲ್ಲೊ ಚ ಸಾಗರವನ್ನು ಕಂಡರು. 

ಆಸನ ಮುದ್ರ ವಸ್ಸು ನ ಡುತ ಕಪಿಬಲವು ನಿಂತಿತು ಸೀತಿಯನ y ಹುಡುಕ 



ಇಹ ಎ 

ಹೊರಟಿಕೆ ಈ ಮಹಾನವ- ನಿದ್ರೆ ಎಮ 5 ಏನು ಮಾಡುವದು 9 
ಮರಳಿ ಹೋದರೆ .ನಮ್ಮ ಜೀವವುಳಿಯಲಿ ಕ್ಲಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದೆ ಲೀ 

ಆನಾ ತ ಉಪಪ ಫಾಂದ ಎತ್ತ ಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಕರ್ವತದಿಂದ 
ಒಂದು ಹದ್ದು ಅವರೆಡೆಗೆ ಬರತೊಡಗಿತು ಅವರ ಮಾತನು, ತೇಲಿ ಪ್ರ ದೆ 

| ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹರ ನನಿಗೆ ದೊರಕಿತು ಎನು ತ ಅವರನು ಬಸಿ 4 ಈ ಸ ನಿತ. ಹದ್ದಿನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಯಭೀತರಾದರು ಸಮು ಎದ 
ನ ಕಳ್ + ರ್ಜ ಯು ನಖ ೪ 

ಇಲೆ ಸ್ಕಾ ಸಾವ ರಾಮ ಕಾರ್ಯವೂ ಜರುಗಲಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಹದಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಖಾ [ead + Ped Seo ಟ್ 

ಮಂ ( ಟ್ ಮೆ WR ad ಹ್ ಗತಿತ್ತಿದ್ದೀವೆ. ನಮ ಜನ್ನನ ಬಂಕ ಬೀಳಲಿ | ಆ ಜಟಾಯು ವಿನೆ ಜೀವ್ 
ರಿ i ನ ಅಜ 

ಮೋಕ್ಷ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದ. ಆ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸಿದೆ ಅ ಯು 
ಅವರನ್ನು 2 1 ಊತ ಯಾರು ?ೌ ನನ್ನ. ಸಹೋದರನ ಘಾತೀಷೆ 
ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು * ನಿಮಗೆ ನ ನನ್ನ್ನ ಹೆದರಿಕೆ ಬೇಡ, ನನ್ನ್ನ ಸಹೋದರನೆ ವಿಷಜು 
ವನ್ನು ವಿಶದವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರಿ. 

* ಮಾನರರಿಂದರು-ದೆಕೆರಥನ ಮಗ ರಾನು ಶಿತ ವಾಕ್ಯ ಸಸಿ 
ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಸೀತಿ ಲಕ್ಷ WN ಸಹಿತಮಾಗಿ ವನ ು ಬಂದ ಸ ಸೀತಿ 

ಯ. ನ್ನ್ನ ಕಛ್ಜೊ 4ರ ಹಾ ರಾಮಾ ಹೋ ಲಕ್ಷ್ಮಾ ಎಂದು ಬಾಯಿ ಡುತ್ತಿ 

ಕವ ಸೀತೆಯ "ದನಿ ಕೇಳಿ ಜಟಬಾಯುವು. ಆ ರಾವಣನೊಡನೆ ಯುವ 

ಮಾಡಿ ಗತಾಸುವಾದ ರಾಮಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಸಟಿಯಾದ ರಾವಣನ 
ಖಡ್ಗದ ಹತಿಯಿಂದ ಮರಣಿಸಿದ ಮತ್ತೆ ಸೀತೆಯನ್ನ ರಸುತ್ತ ಬಂದ ರಾಮನು 
ಸುಗಿ ಗ್ರೀವನೊಡನೆ ಗೆಳೆತನ ಮಾಡಿದ ವ ವಾಲಿಯನ್ನು ನರದ. ಮತ್ತೆ ಸೀತಿ 

ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆ ಲ್ಲ ಕಳುಹಿದ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕಟ್ಟಿ 
ಮಾಡಿದ ಆದರೆ ನಾವು ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಾರದಾದೆವು. ತಿಂಗಳು 

ಯಿತು ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲಿದ್ದವವೆ. ಬರಿದೇ ನಾವು. ಹೋದದ್ದಾದರೆ 
ಪ್ರಾಣವುಳಿಯಲಿಕೈಲ್ಲ. ಎಂದು ತಿಳಿದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ದೇಹ 

ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮಾತನ್ಷೆ ಲ್ಲ ಅಲಿಸಿದ ಸಂಪಾತಿಯು ಇಂತೆಂದ 

ಇಜಟಇಯುವು ನನ್ನ್ನ ತನು "ನು ಆತನೆ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯದೇ ಸಹ 
ವಾಯಿತು : ಆತನಿಗೆ ಚ ರುಂ ಚ ಕೊಡುವೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು 

3 ಣು ಇ 

ಇ ಠಿ 
೮ fe ಯಾ 

pt ¢- 



ಇಲಲ 

ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೊತ್ತೂಯ್ಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದವನು. ಆಂತೆಯೆ€ ವಾಡಲಃ 

ಸಂಪಾತಿಯ್ಯ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಜಲಾಂಜಲಿಯನ್ನಿ ತ್ತನನಿ. ಮತ್ತೆ ಕಪಿಗಳು 

8 ಆತನನ್ನು ಮೊದಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೇ ತೆಂದವು. ಆಗ ಸಂಪಾತಿಯು 
ವಾನರರಿಗೆ ಆನಂದಪುಂಟಾಗುವ ಮಾತನ್ನು ಹೆ ಳಿದನು. ಈ ಶರಧಿಯಲ್ಲಿ 
ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲದಲ್ಲಿ ಲಂಕೆಯಿಹೆೊದು. ಆದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಶೋಕಾನನೆವಿದೆ 
ಆಲಿ ದಾನನಿಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀತಾಮಾತೆಯಿದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆದು ಶತ 
ಯೋಜನೆ ದೂರದಳ್ಲಿದೆ ಗ್ರಥ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯು ತೀಕ್ಷವಾಗಿರುವದರಿ೦ದ ನನ 
ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಲಂಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸೀತಾದೇನಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸೀತಾ 

ದೇವಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಸಂಶಯವೇ ಬೇಡ ಯಾವನಿಗೆ ಈ ಸಾಗರ 
ವನ್ನು ದಾಟಿಲು ಶಕ್ಯವಿದೆಯೋ ಆತ ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬರಲಿ ನನಗೆ 
ಪಕ್ಕಗಳಿದ್ದದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ನನ್ನ್ನ ಭ್ರಾತೃಘಾತಕನಾದ ರಾವಣ 

ನನ್ನು ಕೊಲುತ್ತಿ ದ್ರೆ. ನೂರು ಯೋಜನ ಹಾರಿ ಮರಳಿ ಬರುವ ಸಾನುರ್ಥ್ಯ 

ಯಾರಿಗುಂಟಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿನಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀನೆಲೂ ಯೋಚಿಸಿರಿ. 

[ಈ 

[ea 

ನಾನಾದರೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಸ ಹೋದೆ 

ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿರಿ 

ನಾನೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರನೂ ಕೂಡಿ ಜನಿಸಿಜೆವು ನನ್ನಿಬ್ಬರ ಬಲ 
ವನ್ನು ನಜವನ್ನಾಗಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದೆವು ಬಹುಯೋ ಜನ 
ಸಹಸ್ರನನ್ನು ದಾಟಿಜೆವು. ದಿನಮುಣಿಯ ಉಷ್ನದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ 

9 

ರಿಕ್ಕೆ ಸುಡತೊಡಗಿತು. ಭ್ರಾತೃ ಸಹೆಜನಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅತನಿಗೆ ನಾನು 
ಮರಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಿಂದ ನೆಂಕೆ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ರಕ್ಕೆ ಸುಟ್ಟು 
ನಾನು ನಿಂಧ್ಯಗಿಶಿಯ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೆ ಮೂರುದಿನ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿದ್ದೆ 
ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ತಳ್ಳಳಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಮಪ 

ಒಂದಾನೊಂದು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕಂಡೆ. ಅದು ಚಂದ್ರಮ ಹರ್ಷಿಯ : 

ಸಂಪಾತೀ ಏನಿದು ನಿನ್ನ್ನ ವೇಷ ) ಪಕ್ಸನೇನಾಯ್ತೂ ? ನೀನು 

ಬಹಳ ಬಲವಂತನಾಗಿ೫ ನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕೈ 

ಅನುಗುಣನಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಕ್ಸ ಸುಟ್ಟಿತು. ಪಕ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಜೀವಿ 
ಸಲಿ ಎಂದು ಮರುಗುತ್ತ ಮುನಿನಸೆ ನಮಸ್ಕೃರಿಸಿದೆ. ಶಾಂತೆನೊ ದಯಾರ್ದ್ರ 

ಹೈದಯದವನೂ ಆದ ಆತೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ ಸಾಧು ಜನರ 



೪೯ 

ದರ್ಶನದಿಂದ ಈತನ ವಿಷಯಬಾಥ್ಯೆ, ಕ್ಷುಥೆ, ಭಯ್ಯ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿ 

ಲೋಭಗಳೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗುವವು. ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂಬಲ್ಲಗೆ ಈ 

ಸಂಧಿಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. | 

ಮೂವಕ್ತೇಳನೆಯೆ ಸಂಧಿ : ಎಲ್ಲೆ ಗಿರಿಜಾತೆಯೇ ಚಂದ್ರ ಮುನಿ 

ಹೇಳಿದ ದೇಹೋತ್ಪತ್ತಿ ನಿಚಾರವನ್ನು ಸಂಪತಿ ಯಾನರೀತಿ ತಿಳಿಖಸಡಿಸಿದ 

ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಕೇಳುವಂಥವಳಾಗು ರಾಘವನು ಕಮ್ಮೆಲರನ್ನು 

ಸಲಹುವನು ಕೃಪಾಳುವಾದ ಚಂದ್ರಮ ಮುನಿ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೇಳಿರಿ 

ದುಃಖಕ್ಕೆ ಈ ದೇಹವೇ ಕಾರಣ ಹನ್ಮಿನಿಂದಲೇ ಈ ದೇಹವಾಗಿದೆ. ಹೆಮು 

ಜಡವಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣ ಸಂತೆ ಕೋರುನದು ದೇಹದೊಡನೆ 

ಶತಾದಾತ ಭಾವನನ್ನು ಹೊಂದುವದು ದೇಹನೇ ತಾನು ಎನ್ನುತ್ತೆ ಸುಖ 1 

ಅಶೆ | 
ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವದು. ಜೀನ ತಾನು ಜಡಕರ್ನಿ ಎಂದು 

ಭಾವಿಸುವದು ಕರ್ಮದ ಕೋಟಖಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ತೊಳಲಾಡುವದು. ಸ್ವರ್ಗ 

ವನ್ನೇ ನೆನಸುತ್ತ ನರಕವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವೆದು. ನಾನು ಜಸಮಾಡಿಡೆ; 

ದಾನಕೊಟ್ಟಿ; ಸ್ವರ್ಗದ ಸುಖವನ್ನು ಸವಿದೆ, ಎಂಬ ಅತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರು 

ತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಎಂದು ಪುಣ್ಯ ತೀರುವನರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. 

ಪುಣ್ಯವು ತೀರಿದ ಬಳಿಕ ಕರ್ಮಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಚಂದೃನ ಕರಣದ ಮೂಲಕ : 

ಮಾಗಿ ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುವನು. ಅ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ನರನಾರಿಯರು ಉಣಲು 

ರಕ್ಷೆ ರೇತಸ್ಸು ಉಂಬಾಗುವದು. ಪುರುಷನು ನಾರಿಯ ಸಂಗ ಮಾಡಲು 

ರೇತಸ್ಸು ಸಕಿಯೆ ರಕ್ತದೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರಾಯು 

' ವಾಗುವದು. ಹಾಗೂ ಆದರಲ್ಲಿ ಅಂಡವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವದು. ಇಪ್ಪ- 

ತ್ಲೈದು ರಾತ್ರೆಗೆ ಆಂಕುರವಾಗುವದು. ತಿಂಗಳೊಂದಕ್ಕೆ ಶಿರ, ಪೃಷ್ಟ, ಕಂಠ 

ಗ್ರೀನ ಉರಗಳು ಉಂಟಾಗುವವು. ನಂತರ ಚುಂಚು ನಂತರೆ ಪಾರಕಟ್ಕ 

ಜಾನು ಗುಲ್ಬ ಇವೆಲ್ಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವವು. ಮೂರು 

ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಲುಗಳು ಉಂಟಾಗುವವು. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಾಂಗವು 

ಊಟಲಾಗುವದು ಐದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಂಗಳು, ಕಿವಿ ಮೂಗು ನಖದಂತ 

ಮುಂತಾದವು. ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವವು ಆರನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಣದ್ವಾರ ವಾಯು 

ವಿಕಾರ ಉಸಸಾ ನ, ಶಿರರೋಮ ಮೊದಲಾದವು ಕಾಣಬರುವವು ಎಂಟನೇ 

ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಆಕಾರವುಂಟಾಗುವದು. ಜೀವತ್ವವು ಐದನೇಯ ತಿಂಗಳ 



೫೦. 

ನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಃ pe ನಾಭಿನಾಳದ ಸೂತ್ರ ದ ಸಹಾಯದಿಂದ 

ಉಂಡು ಚೆನ್ನಾ ಹೆ ಬ ಗುವದು ಅಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಾ 

ರ್ಜಿತದ ಕರ್ಮವನ್ನು ನೆನ ಕಥನ ಇಳ್ಳುವನು. ಜಠರಾಗ್ಟಿಯ ಧಗೆಯಿಂದ 

ಕಳವಳಿಸುತ್ತ ಚ ಜನೆ ಒನಕೆ ದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಜನನ ವಿದೆಯಲ್ಲಾ 

ವಿಧಿ ತನ್ನ ಬಿ ಬಿಡದು ಎಂದಿ ಸೋಗಕೆಯುವನು ಪುತ್ರ ಪಶುಗೃಹ ಹೆಂಡತಿ 

ಬಂಧು ಬಾಂಧವ ಎಂದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಈ ಮಾಯೆ 

ಮಾಡಿದಳು ಶಿವ! ಶಿನಾ |! ಎಂದು ಹೆಲುಬುತ್ತಿರುವನು. ದೇವರ ಪೂಜೆ 

ಮಾಡದೇ ಕಟ್ಟಿ. ಹರಿಯೆನ ನ್ನು ಸ್ವಪ್ನ ದಲ್ಲಿಯೂ "ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ. ಸತ ೈಥೆಯನ್ನು 

ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. ಬಡಬಡಿಸುವನು ಯಾವುದೊಳ್ಳ ಯದನ್ನೂ 

ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಳೆಹಳಿಸುವನ ರು ಈ ೧ ದುಃ ಖಿ 

ಸುತ್ತ ರಾಮಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪಾ i ? ಗರ್ಭವಾಸ 

ಎಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾ "ಯವಾಗುವನು ? ಒಮ್ಮೆ ಇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕ 

ಇನು. ಮುಂದೆ ತ ಕಷ್ಟ ವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ 'ಲಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿ ರು 

ವನು. ಈ ರೀತಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತ, ಕ ಗಲೇ ನವಮಾಸ ಕಳೆದು ಭೂಮಿಗೆ 

ಬರುತ್ತಾ ನೆ ಮಾಯ pe ಮೊದಲಿನದಲ್ಲವೂ ಮಕಿಯುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯ 

ಯಾವನ ಮೊದಲಾದವನ್ನೂ ಸುಖದುಃ ಖನ ನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ಕೆ. ಈ 

ವ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ತೊಳಲಾಡು ತಾ ಸೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ 

ಈ ದೇಹೇಂದ್ರಿ ಯಾದಿ ಭಾವಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯಸ ಸನ್ಮಯನಾದ ಚಿದಾಎ 

ತ ನೇ ತು ತಿಳಿದು ಟಕ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ ವನ್ನು | 

ತಿಳಿಯಬೇಕು ಸುಖವೋ. ದುಃಖವೋ ಅದನ್ನು ಸ ಸಮನಾಗಿ ಸರಸು 

ಬೇಕು. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ತೀಂಬೇಕು ಕಾರಣ ನೀನು ನನ್ನ 

ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಸು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು - 

ಸಿಕ ನಿಷು ವು ದಕರಥನ ತ! ಜರಿಣವನು. ರಾನಣನ 

ಹಾರಕ್ಕೋಸ ಸೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಶಿತ ವನಕ್ಕೆ. ಬರುತ್ತಾನೆ. ರಾಮ 

ನಿಲ್ಲದ `ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಾಟರು ಸೀತೆಯನ್ನು ದ್ದೊಯ್ಯುತ ನೆ. ರಾಮ 

ಸುಗ್ರೀವನ 7ತನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕಸಿಗ ನಿ ಸೀತಾನ್ಯೇಷಣೆಗೆ ' ಹೊಂಡು 

ತಾ ಮತ್ತು ಮಹೇಂದ್ರಾಚೆಲದ ಪ್ರ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. 

ಆಗ ನೀನು. ನೀತಿಯಿಂವನ್ನು ಕಿಳಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ಸಕ್ಸ ವು ಪುನಃ ಬರುತ್ತದೆ. 



SU ಯು 

೧ ತ ೬; 

ೈ 6 FN W » ಟೆ 
Ke 

(0 ದತ್ ಸ Ka Ys 

ಸ ಗ ಆಂ ತ. ಸ “H { ್ದ 
Kk ಅ ಗರ 3 Ke 

pt 4 1) ಗ್ಯ “Ni 
ಬೆ ~ 2 ಅ 2 ೩ ಸ 

ಆ | [ಪು 
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ನೀವು ಮುನಿಯೆಂದ ಮಾತಿನೆ ನೆರಿಸಾಮವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಸ 
ಈ | ನೂತನವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂತು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಓಳ್ಳೆ ಯಷ ಸ್ರ ಡಿ 

ದಾಟಿ ಇದರೆ ಸೀತೆ ನಿಮಗೆ ಗೋಚರಿಸುವಳು. ದುಲಣಫ್ಯವ ನಾದ ಈ 
ಸಾ ಗರವನ್ನ್ನು ರಾಮನಾಮವೇ ದಾಂಬಿಸುವದು. ಚತು ಇ ಆತನ 

ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾ ಜೇ ಹೊಂಟಿನರು ನೀವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ 1 

ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಹಾರಿಹೋದನು. ಇತ್ತ ವಾನರರು ಆಲ್ಲೊ (ಲ ಕಲ್ಲೊ (ಲ 

ವಾಗುತ್ತಿರುವ. ಆ ಮಹಾ ಸಮುದ ವನ್ನು ನೋಡಿದರು ನಂತರ ಅಂಗದನು 

ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಾನರರಲ್ಲಿ ವಿ ಚಾರಿಸಿದನು. ಯಾರು ಸಮರ್ಥರಿದ್ದೀರಿ ? ಎಂದು 
ಹೇಳಿದನು ೧ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಮುಖನೋಡುತ್ತ ನಿಂತರು. 

ಅಂಗದ: ಪುನಃ ಕೇಳಿದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರೇ ನಿಮ್ಮ ಸರಾಕ್ರಮದ ಸಂಗತಿ ಹೇಳಿರಿ 
ಆಗ ಒಬ್ಬ ಹತ್ತು ಯೋಜನ ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಪ್ಪತ್ರೆಂದ ಮತ್ತೊ ಬ್ಬ 

ಮೂವಕೆ. ೦ದ ಮಗದೊಬ್ಬ ನಲವತ್ತೆಂದ ಬೀಗಿ ಪ್ರ ಡಬ್ಬ ಗೂ ತಮ್ಮ 

ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ರು. ಜಾಂಬವ ತಾನು ಸು ಯೋಜನ. 

ಜ್ ಆದರೆ ಈಗ ಮುಪ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದೆ ವಾಮನಾವತಾರದ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಸ್ತ ಧರಣಿಯನ್ನೂ ಹಾರಿ ಬಂದವ ನಾನು ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಶಕ್ಕಿ 

ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಅಂಗದ ನಾನು ಹಾರಬಲ್ಲ ಆದರೆ ಬರಲು ಸಮರ್ಥನಾದೇನೋ 

ಇಲ್ಲವೋ ಹೇಳಲಾರೆ ಎಂದ ಜಾಂಬವ ನುಡಿದದ್ದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ಮಾತ್ರ 
ಸಮರ್ಥನಾದರೂ ಹೋಗಲೇ ಬಾರದ್ದು ಹಾಗಾದರಿ ಯಾರು ಹೋಗೆ. 

ಬೇಕು ? ಎಂದು ಆಲೋ ಚಿಸುತ್ತಿ ರಲು ಜಾಂಬವನು ಆತನಿಗೆ ಹನುಮಂತ 

ನನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು ಅತನಿಗೆ ಹೀಳದ. ನೀನು ಮಾತ್ರ ಈಗ ನಿನ್ನ ಕೌರ್ಯ 

ಸಾಮಥ್ಯ ೯ ಜಾಣತನ ತೋರುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ರಾಮ ಕಾರ್ಯಕಾ ಗಿ 

ಮೇ ಚನ ನೀನು ಹುಬ ಸೈ ದಾಗಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹಣ್ಣೆ ಂದು 

ತಿಳಿದು ಭಕ್ಷಿಸಲು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಲ ನೀನು ನಿನ್ನ ನರಾಕ ಮವನಾ ರು 

ಬಣ್ಣಿ ಸಲು ಶಕ್ತರು ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಹಾ ಆಜ ಅತಿ: 

ಹರುಸದಿಂದೆದ್ದ ಆತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ. ನಾನು ಈ 

ಮಹಾಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರೆಶರುತ್ತೇನೆ 

ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೀತಾದೇವಿ ಆಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದರೆ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಂದು 

ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ರಾಮನೆದುಂನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ರಾನಣ-ಗೀವಣಕೆಲ್ಲ 



ಗಣ್ಯನೇ ? ಅವನೆ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ಜಾಂಬನಸು ಎಲೆ, ಹೆನುಮನೇ 

ಸೀತೆ ಸುಖದಿಂದ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮ ಕಂಡು ಬಾ ವಿವಗೆ ಮಂಗಳ 

ವಾಗಲಿ! ಶುಭವಾಗಲಿ |! ನಂತರ ರಾಮನೊಡನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿನ್ನ ಗ್ರೆ 

ರಿಣುವಿ ಎಂದನು ಗಾಳಿಯೂ ಶೂಡ ನಿನಗೆ 

ಕಾಯಕನಃಗಲಿ ಎಂದು ಹರಸಿ ಕಳುಗಿಸಿದರು. ಹನುಮ ಸರ್ನ್ವಕೋಸ 

ಬೆಳೆದು ಪರ್ವೆತಾಗ್ರಕ್ಕೆ ನೆಗೆದ. ಮತ್ತು ಲಂಕೆಸೆ ಹಾರಿ ಹೊರೆ 
ಜ್ಯ 

ರಾಶ. ಮನೆಲ್ಲವನು ಕೋ 

24 ಬ 

ಫಿ ಇಓ ಬ” 
| ಎಷೆ ಕಿ 

ಛು 

ರಾಮಚಂದ್ರನು ಸರ್ವರ ರಕಸನು ಭಳ ರೆ ಬಂಧುವು. ಖುಷಿ ಮುರಿ 

ಇ 
ಚ್ 

ನದ ಆ ಅಖಂಡ ಚೆನುಮಯ ಸ್ವರೂಪವಾದ 
ರ 

ರಾಮನ ಮುಂದಿನೆ ಚರಿಶೆಯನ್ನು ಹೇಳುವೆ ಎಲೆ, ಗಿರಿಜೆಯೇ ಕೇಳು 

ಗಮಿನುನೆ ಸಮುದ್ಯವನ್ನು. ದಾಟಿ ಸೀತೆಂಗುನ 

ನನ ಬಳಿ ಬಂದು ಸೇರುವೆ ರಾಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರ 

ದ್ರ. ದಾಟುವದು ಸಸ್ತ್ಮವೇನಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ನಾಲ 

ವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಮೇಲ್ಮುಖ ಮಾಡಿ ಗಿರಿಯನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಅದುಮಿ 

4 ಸ 

ಲ್ಸ ಸ್ ನ್ 

ಮೇಲಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಾರಿದನು. ವಾಯುವೇಗದಿಂದ ಹಾರಿ ಹೋಗು 

ತ್ತಿರುವ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವತೆಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಚ ತರಾದರು, ಅವ, 

ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸೋಣ ಎಂದೆನ್ನುತ್ತ ನಾಗ ಮಾತೆಯಾದ 

ಸುರಸೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಆಕೆಗೆ ಇಂತೆಂದರು- ನೀನು ಹೋಗಿ ಆ ಹನುಮತ 

ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ನಿಘಫ್ಲೆನನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡು, ಕೂಡಲೇ ಅವಳು ಹನು- 

ಮಂತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಇಂಶೆಂದಳು-ದೇವಶೆಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ನನಗೆ ಆಹಾರ 
" 8 ಎ / ತ್ನ ವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬಾಯನ್ನು | ಪ್ರವೇಶಿಸು. ನಂದಳು. ಆ 



ವಲಸ. ದದ ಇಡಿ ಟೆ ಇಷ ಷ್ಟ ಹೆನುಮ ಎರಿತೆಸು- ಮೌನಿ ರಾಮಕಾರ್ಯಕ್ಕಾ ೩ ಎಂ ಹಂ ಎ ಆ 
ಸ ಟಟ 

pe pS KN ಗಾ 
ನ್ 

ಬೇವ, ಆ ಕೆಬಿಸಬಿಮಿ ಮುಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಬಜಾಯನು ನೇಜಿ ಷಿ ಹ 
J ತಡ ಬಜ ಗ್ ಲ್ ದಾರಿ ಬಿಡು ಎಂದನು. ಅದಾಗದು ನನ್ ನಾಪಿ ಸ ಎ | ೮/1 ಆ ENS ರತಾ ಗ್ಗ 3 ಈ ಫಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೀರಿ ಬರದೇ ಇವಳೆ ನನನ ; ಸ್ರೀ \ ಇ ಬಂ! 

ಫ್ ಪರ ಧುಂಗುನೆ ಎಂದು ಖಿ ಹ್ 
ಹನು ಶಿ ನ ಸಪ ಸ ಆ ಬೃಹದಾಕಾ ರವ ಇಗಿ ಎಗ್ ಆಷಯೂ ಲಿ ಯನು ಹೊಡ ಆಲಾ ತಾ ಹರಿ 

KS ನ any 2b 
ಕ್ ಮಿ “ಲ pe ಳ್ 

ಓಡಿ 
ತೆರೆದಳು. ಮಾರುತಿ ತ್ಮಿ ಯೋಜನ ಬೆಳೆದರೆ ಆಕೆ ಇಪ ಆ ರ್ತಿ ಯೋಜನ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಳು. ಆಕೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಬಾಯ ಶೆದ ಸಂದರ್ಭದ ಕ ಡವ 
ಅಂಗುಷ್ಕಾ ಕಾರನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿ ಆಕೆ 
ಹೊಟ್ಟೆ ಗೆ ಸೋಗಿ ಹೊರಬಂದುಬಿಟಿ ನ ೬ ನಾ; 
ಶ್ರ 

೫ NF ಸ 

"ಬಂದಿದೇಕೆ ಈಗ ಕಾರಿ ಬಿಡು ಎಂದನ ಗಾ ೫ ಕ 
ಲ SR 

ಕಾರ್ಯಸಾಧೆಕನು. ನಿನ್ನ ಬಲನನ್ನು ರ ಜೆ ls ಸನದ 
ಜಭು ರಿದಿಸಿದ್ದ: “ನು ನಿಂದು ಹೇಳಿ ಸಗ್ಗ ತೆ ಷಂ ತ 

ಇ.) wi wa ನಂತರ ಮಾರುತಿ ನಾಯುವೇಗದಿಂದ 1 ಜ| ಅಹ ರಲಿ peep 

; ei ನೆಂಬ ಪರ್ವತರಾಜನು ಶರಧಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ರಾವ 
ಹಮಮವಿಸೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಶ್ರಾಂತಿಯನು ಕೊಡಲು ಸ ಕ್ ಟೈ ೧4 ಆ್ಮೆ ಬ್ ಆ ಗಾಡಿ ಜಾ 
ಇ.ಸಿ ಹನುಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು. ಉಪಾಹಾರಾದಿಗೆಳನ್ನು 

ಸೇವಿಸಿ ಮುಂದುವರಿ, ಹನುಮ ಹೇಳಿದ. ನಾನು ರಾಮಕಾರ್ಯಕಣುನಿ 
ಪಿ ಡಿ 

ತ = ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇವನೆ ಲ್ಲ ಸೇವಿಸುವದು ತರವಲ್ಲ ಎಂದಿನು ತ್ರೆ ಆತ | ' ತ್ತೆ 
ನನ್ನು ಹೆತ್ತದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಮುಂದ ಹೊರಟ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತೆ 
ಕಟ ಎಡುರಾಜಿ, ತು. ಛಾಯಾ ಗ್ರಾಹಿಯಾದ ಸಿಂಓಿಕೆ ಎಂಬ 

ಯು ಆತನನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಸೆಕೆಯತೊಡಗಿದಳು ತನ್ನ ನೇರ 
ವನ್ನು ತಡೆದವರಾರ) ಎಂದೆನು ತ್ತ ಮಾರುತಿಯು ಅತ್ತಿತ್ತ ನೋಡಿದ. 
ಹ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಳಗಡೆ “ನೇಡಿದ ಸಿಂಹಿಕೆಯ; ನ್ನು ಕಂಡ ಮೇಗದಿಂದ್ರ 
ಬಂದು ಅವಳ ಬಾಯನ್ನು ಸೇರಿ ಮಸ ಸ್ಮತಕ್ಟೆ ಬಂದು ಬೆಳೆದು ಆಕೆಯನ್ನು 
ಕೊಂದು ಹೊರಬಂದೆ. ಮತ್ತೆ ತ ವೇಗದಿಂದಲೇ ಹೊಂಟು 
ಪ್ರಿ ಕೂಟ ಪರ್ವತವನ್ನು ಕಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಾಕಾರ 

ಸ್ ಭದ್ರ ವಾದ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಹ್ಯಾಗೆ ಒಳಸೇರಲಿ ಎಂದು 

ಆಲೋಚಿಸ ನತ್ತ ರಾಶ್ರೆ ಯಾಗು ವನಿ ಕಾದನು ನಂತರ ಸೂಘ್ಷ್ಮರೂಸದಿಂದ 



೫೪- 

ಕೋಟೆಯ ಒಳಹೊಕ್ಕನು ಸೂಕ್ಟ ರೂಪದಿಂದೆ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಹೋಗು. 

ವಾಗ ಲಂಕೆಗೆ ಕಾವೇ ರುವ 10 ಎಂಬ ರಾಕ್ಟಸಿ ಆತನನ್ನು ಕಂಡಳು 

ಎಲೋ ನೀನು ಯಾರು 1 ಕಪಫಿರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವೆ? ನನ್ನನ್ನು ps 

ಕೇಳದೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀ ಎಂದು ಅಬ್ಬ ಸಿದಳು. ಅನಳು ಹನುನುನಿ 
ಬಿ 

ಹೊದೆಯಲು ಸನುಮನೂ ಆಕೆಗೆ ಹೊಡೆದನು ಆಕೆ ರಕ್ತಪುಗುಳುತ್ತ ಕೆಳಕ್ಕೆ 

ಬಿದ್ದಳು. ಮತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದು ಹೋಗು ! ನೀನು ಐಂಕೆಯನು. ಜಯಿಸಿದೆ! 
ಹ 

ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಯದಾಗಲಿ Ks ಎಂದು ಹರಸಿ ಕಳುಯಿಸಿದಳು p 

`ನನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ರೀತಿ ವರನಿತ್ತಿಪ್ಪ. ಅದನ್ನು ಕೇಳು ತ್ರೇತಾಯುಗ 

ದಲ್ಲಿ ಬ ನ್ಲುವೇ ೇ ದಶರಥನಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ pa ಯೋಗನಾಯೆಯೇ 

ಸೀತೆಯೆಂದೆನಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಸತ್ತಿಯಾಗುವಳು ರಾಮ ನ ಕಾದೆ 
ಸ ) 

ನಕ್ಕ ಬರುವ ರಾವಣ ಅವಳನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ಯ ಬ ಚಚ ನಗಿ ಒಂದು: 

1. ಬದಿವದು. ಅ ಕಪಿ ಕಾವಲಿರುವ ಇನಗೆ ಹೊಡೆಯುನದು ೪13 

ಕೇಡುಗಾಲ ಬಂತು ಎಂದು ತಿಳಿ ಎಂದು 8 ಶೇಕರ ಕ ಆ ಸಮಯ 

ಪಗ ಬಂದಿದೆ ನೀನು ಲಂಕಾಪುರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡು. 'ಸೀತ್ರೆ ಆತೋಕಾ 

ವನದಲ್ಲಿ ತ್ತ ಜಗ ಇರು ಇಗ ತೆ ಹಂಒಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾ ಭ್ರ ಸೀತೆಯನ್ನು ಫಂಡನಿ 
4, 

ಆ ವೃತ್ತಂ hi VR ಬೀಗನೇ ಹೋಗಿ ರಾಮಿಗೆ ಹೇಳು ಎಂದಳು, ಈಗ 

ನಾನು ಧನ್ನೆಯ ಕಾದೆ ಚ ನ್ನ ಭನಪಾಶ ಹರಿಯುವ ಕಾಲ 

ಬಂದಿದೆ! ಯಾವದೇ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ನೆತ್ತಿ, $ ರಲಿ ಯಾವದೇ ಚೀ ಸೈೈಯನ್ನು 

ಮಾಡಿರಲಿ. ಹರಿಕರಣರ ನಂಗೆ ಜಾ ಮಾತ್ರಕೆ ಕ್ಸ ಅವೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗ 

ವವು. ಕಷ್ಟ ನೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗುವವು ದಯಾನಿಧಿಯಾದ ಶ್ರಿ Beg 

ಸಜ್ಜ ನರ ಸಂಗವನ್ನು ನನಗೆ ಕಲ್ಪಿ ಸದ ನಂದು ನಾನಾ ಎ ಶ್ರೀ 

ರಾಮನ ಸಜ ಮಾ ಮ ಹನುಮಂತ ಅವಳಿಂದ ಬೀಳ ಳ್ಳೂಂಡು 

ಲಂಕೆಯ ಒಳಸೇರಿದ. ರಾವಣನಿಗೆ ಅಶುಭ ಶಕುನವೂ ಇತ್ತ ರ ರಾಮನಿಗೆ 

ಶುಭಶಕುನಗಳೂ ಉಂಟಾದವು. 
p 

ಎಲ್ಲೆ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ಮುಂದಿನ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳು ಹನುಮನು ಆ 

ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಸೆ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಲಂಕೆಯನ್ಸೆ ಲ್ಲ ಶೋಧಿಸಿದನು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ 

ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಾಣದೆ ಆರಮನೆಯ ಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಿದನು ಅಲೂ ಹ. ಲೂ ಕೂಡ 

ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಲಂಕಿಣಿ. ಹೇಳಿದ ಕುರುಹನ್ನು ಷೆನಹಿ ಕಿ, ತ್ಲೆ ಖಳು 



೫೫... 

ಕೊಂಡು ಅಶೋಕಾ ವನದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾ ಗಿದ್ದ 

ತೋಟನಾಗಿತ್ತು ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಂಶಪಾವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ, 
ದನುಜೆಯರಿಂದ ಸುತ್ತುನರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ, ಕೈ ಕಳದ ದುಃ ಖಿಶೆಯಾದ ಆ 

ಸೀತಾ ಮಾತೆಯನ್ನು ಹನುಮ ಕಂಡ ಕಟು ಮ ದಲ್ಲಿ ದ್ಹಾಳ. 

ಕಣಿ ನಿಂದ ದೇಖಾ ಕಗ ಳು ಸರಿಯುತ್ತಿವೆ. ರಾಮಾ ರಾಮಾ ಎಂದು 
೪9 

ಜಜಿಸಿತಿ ದಾ ೪ ಛೆ. ಹನುಮ ವ ಜಗ್ ಶಾಖಾಗ ದಲಿ ಶುಳಿತ ಸೀತೆಯನು 
op (ಕ © `ಆ ದ 

ಕಂಡು ತಾನು ಬಂದ ಕಾರ್ಯ ಸಾರ್ಥಳವ;ಯಿತು ಎಂದುಕೊಂಡ. ಆಸ್ಕರ 

ಲಿಯೇ ಕಿಲಕಿಲಾರವ ಕೇಳಿಸಿತು ಅ ಕಜಿ ನೋಡಲು ತನ್ನ ಹೆಂಡಂದಿ 

ರೊಡನೆ ಬರುವ ರಾವಣನನ್ನು ಕಂಡ ಹನುಮ ಗಿಡದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ. 

ಇತ್ತ ರಾವಣ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬಹಳ 
ಮ ಇನ್ನೂ ರಾಮನ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ ನಾನು ರಿಜನಾಗಿಯೂ ಪುಣ್ಯ 

ಹೀನ ಈ ನೆವದಲ್ಲಾ pe ರಾಮ ಬರುವನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ ಆದರೂ ರಾ ಸ 

ಬಂಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವಾಗ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಸೇರುವೆ ಎಂದು ಚಿಂತಾತುರ 

ನಾಗಿದ್ದ pi ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾವಣನಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬಿತ್ತು 

ಭಾನು ಸೀತಾನ್ವೇಷ ಸಣೆಗಾಗಿ ಕಪಿಯನ್ನು ಶ್ರ ಜಳ ನೆ. ಆತ ಈ ನನತೆ, 
ಬಂದಿದ್ದಾ ನೆ. ಸೀತೆಯಿದ್ದ ವೃಕ್ಷಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಳಿತಿದೆ ನೋಡಿದರೆ ಅಡಗಿ 

ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಏನಿದದ್ದುತ 1! ಈ ಕನಸು ವಾ ಎಂದುಕೊಳ್ಳು | 

ತಾನೆ ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ರಾಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಆಲೋಚಿಸಿ ಸತೆಯೆಡಿಸ 
ದ ಸೀತೆ ಹೆದರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು `ನೋಡುತ್ತ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದಳು, ೦ಇಮ 

ಸಿಗಲಾರ ನನ್ನಿಂದ ಸಕಲ 'ಭೋಗಭಾಗ ಗಳನ್ನು ಹಡೆ ಎಂದು ನಾನಾ 

ರೀತಿಯಿಂದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಪುಸಲಾಯಿಸುತ್ತ ದ್ದ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಧಿ 

ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ 

ಮೂನಕ್ಕೊಂಭತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ ಎಲೈ ಗಿರಿಜಾಶೆಯೇ ಯೂದ 

ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳು ೨.೩ 
ಈ -ರೀತಿ ರಾವಣನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಲೋಭ ನನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿ ರಲು, 

ಆಕೆ ರಾವಣನನ್ನು ಕುರಿತು-ತ ಬಣವನ್ನು : ಎದುರಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ನುಡಿದಳು 

ರಾನು ಲಕ್ಷ ಒರಿಲ್ಲದಾಗ. ಭಿಕುವೇಷ ಧರಿಸಿ ನೀನು ನನ್ನ ನ್ನು ಕದ್ದು ತಂಡಿ 

ನೀನು ರಾಮಾಸ್ತ್ರ ಹೆತಿಯಿಂದ ಸಾಯುವೆ. ರಾಘನನಿಗೆ” ನೀನು ಸಮನೇ 
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ಆತನೊಡನೆ ಸಖ್ಯ: ಬೆಳೆಸಿದ. ಸೀ 

ವಾನರರ ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಆ ಕ 
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ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಅಶೋಕಾವನದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯುನು ಕಂಡೆ ಇಂದು. ನಾನು 
ಕೃತಕೃತ್ಯನಾದೆ ಎಂದು ಬಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಶದವಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ಇದೆಲ್ಲ 
ವನ್ನೂ ಸೀತೆ ಬೆರಗಾಗಿ ಕೇಳಿದಳು ಕರ್ಣಾನಂದಕರನಾದ ಈ ವಾರ್ಕೆ 
ಪೇಳಿ “ಇದೇನು ಸ್ವಪ್ನ ವೋ ಜಾಗಗವೋ ತಿ ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ ರಾಮನಿಗೆ ಹಿತ 
ವಂತನೇ ಆದದ 3 ನ ನ ಮುಂದೆ ಬಂದ ನಿಲ್ಲಲಿ ಎಂದಳು. ಹನು... 
ಮಂತ ಮುಂಡೆ ಬಾಡು ಕೈಮುಗಿನು ನಿಂತ ಸೀಕಿ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಸಂಶಯ: 
ಪಟ್ಟಳು, ಆದರೆ ಹನುಮ" ಹೇಳಿದ ಸಂಶಯ ಬೇಡ ನಾನು ಶ್ರೀ ರಾಮನ 
ದಾಸಾನುದಾಸ ಸುಗ್ಗೀವನ ಸಚಿವ ತ. ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಖ್ಯ 
ಮೂಕ ಪರ್ವತ ತೆ ಬಂದ ಸುಗ್ಗೀವನ ಲ ಮಾಡಿದ. ಬಾಲಿಯನೆ ನ್ನ್ನ ಕೊಂದ 
ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಬಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ದ; ಸುಗ್ಗೀವನ ತಿ ತಿಯೆಂತೆ ಸೀತೆಯನ ರಸ ನಾನು 

ತ 

pr 

ಟೆ | 

ಹೊರಟಿವು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ ನ್ನ್ನ ಕಂಡೆ ರಾಮನು ಲಕ್ಸ ಬಾರು. ಸುಖದಲ್ಲಿ 
ದ್ದ ಈ ನನ್ನ್ನ phn ದ್ದಾರೆ ಧಾನ ಮುದೈಯುಂಗು 

ಸ ತೆಗೆದುಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಿ: 
2 ಜಾ ಆ ಉಂಗು)2 ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಸೀತೆ ಅ ಮುದಿ ಕೆಯನ್ನು. 
es ನ ನೋಡಿ ರಾಮನನ್ನು ಕಂಡಷ್ಟೇ ಕ್ 
ಪಡು ಶ್ತಾಳೆ ನೀನು ರಾಮನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಸ ಅವನನ್ನು. 
ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಛೆ ರಾಕ್ಸಸ ಸರು ಎರಡು. ತಿಂಗಳೆ ನಂತರ ನನ್ನ ಸ್ಸು ತಿನ್ನು ಮು 
ಕಾರಣ ಕೂಡಲೇ ಸುಗ್ರೀವನೆ ಸಂಗಡ ರಾನುನಿಗೆ ಬರಹೆಸಳನೇಕು, ನ ನು” 
ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದು ನನ್ನ ನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಎನ್ನು ತ್ಲಾಳೆ: 
ವಾನರರು, ಸುಗ್ರೀವ ಮೊನ $ಲಾದವಕಿಲ್ರ. ಪ್ರ ಸಮುದ್ರ ವನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾಟಿ: 
ಯಾರು ? ಎಂದು ಕೇಳಲು ಕಾನು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಸಸುತ. ನೆಂದ, ನಿಮ್ಮ 
ಸೆರೆ ಬಿಡಿಸುತ್ತೆ "ನೆ. ಎಂದ ನನಗೆ ಹೋಗಲು ಅಹ ಕಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. 
ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ರಾಮನಿಗೆ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ. 
ವಸ್ತು ವೊಂದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೆ ಕೊಳ್ಳಲು ಸೀತಿ ತನ್ನ ಶಿರದಲ್ಲಿ: 
ದ್ದ ಚೂಡಾರತ ವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ" ನಡೆದೆ 
ಕುರುಹು) ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಳು. ಸಾಮ ತ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ: 
ಮಲಗಿರುವಾಗೆ ನಂತದ ಕಾಗೆ ಬಂದು ನನ್ನೆ ಸಾದಾಂಗುೆ ವನ್ನು 
ತಿನ್ನ ತೊಡಗಿತು ಹಾ! ಎಂದೊರಲಿದೆ. ರಾಮ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಕ್ಕೊ (ದಾ 



1 ಆ ಕಾಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟನು 

ತೃ! ಣ ಕಾಗೆಯ ಬೆನ ಶು: ಸಲ ಟ್ಟ. ಓಡಾಡಿ ರಕ್ಸ ಕರಿ್ಲದೆ 

; ಸು? ಎಂದೊರಲಿತು. ರಾಮ 

ಬಾಣ ಹುಸಿಯಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕ ಏನಾದರೊಂದು *ಗುರಿ" ಕೊಡು ಎನ್ನಲು 

ಕಾಗೆ ತನ್ವ ಒಂದು ಕಣ್ಣ ನ್ನು, ಕೊಟಿ 

ಸೀತೆ ತುಖಹನು ವರಿಸಿದಳು. 

ಗ 

A ಭ್ 

ಷೆ 

ಇಷ ಸರನೆ ೬ ಈೆಣಂದ ಮ ಆಗು ಬಳ * ಬಳಿ ಛಿ ಕ ಸಿರದ್ವಿಲ ದಂ ನನೀ ನಿನ್ನನ್ನು ರ ರಾಮನ ಬಳೆ ಒಯು ನ್ 

ಎನ್ನಲು ಈ ಸೂಸ್ಸ ಒರೂಸಿಯತಾದ ನಿನ್ನಿಂದ ಇದು ಸ ಸಾಧ್ಯ ಮೇ ಇ | 

ಸಂಶಯ | (| ಸಂಶಯ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಹರುವ. ಬೃಹದಾ 

ಕಿಳಿದೆ ಆಯಿ? ನೀನು ರಾಮ 

ಗ ಛಿ?ನಿ- ಎಂದಳು. . ಹನುಮ ಆಕೆಯ 

ಮಾತನ್ನು ಶಿರಸಾ ಮಹಿಸಿದದು ಹಾಗೆಯೇ ಸ ಲ್ರ ದೂರ ನಡೆದು ದೂತ 

ನೀತಿಯನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿದ ಗಳನೆೊಡನೆ ವಮೂತನಾಡಿಯೆಃ 

ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿಶೆ ಸಿ ಆ ವನೆದ ವ.ಕಗಳನೆ ಲ ಮುರಿದೊಟ್ಟಿದ 

ಗೋಪುರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದ ಹೀಗೆ ರಾವಣನ ಆ ಆಶೋಕಾವನವು 
ಧ್ವಂಸವಾಯಿ ಯಿತು. ಅದನ್ನು ದೂತ ಮುಖದಿಂದ ತಿಳಿದ ರಾನಣನು ಹನು 

ಮಂತನನ್ನು ಹಡಿತಂಲು ದೂರನ ಬದ ಹನುಮ ಸಂಭಾಯುದೆದಿಂದ 

ದಾನವನ್ನು ಹುಡಿಗಟ್ಟಿದ ರಾವಣ ಸಂಚ ಸೇನಾನಾಯಕರನ್ನು ಕಳುಹಿ- 

ನಔ ಅವರೂ ಹತರ; ಸಲ ಬಹ ಮಯ jas ಹಿಂದ ಆತನೂ ಮರಣ 

ನಲಸತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ : ಎ ಗಿರಿರಾಜ ಪ್ರಯ ವುುಂದಿನ 

ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಕರಿವಾ ದ ಕಥೆಂ ನನ್ನು ಳುವಂಥವಳಾಗು, 
3 

ಜಕ್ಷಯಕುವಮಾರ ಮಡಿದ ಸಂಗತಿ ಕೇಳಿ ರಾವಣ ಇನ್ನೂ ರೋಷಾ 

ನಿಷನಾದ. ತಾನೇ ಯಂದಕೆ ಕ್ರೈ ಹೊರಡಲು ತಯಾರಾದ ಅಷ ರಲ್ಲಿ ಇ ಇಂದ್ರ 

ಜಿತು ಆತನನು, ತಡೆದು ತಾನೇ ಯುದ ಕೆ ಕ್ಸ ಚು | 

ಯುದ ಕೈ ಬಂದ ಘನಘೋರ ಸಂಗ್ರಾಮ *ಜಂಗಿತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ 
ಛಿಗಿ 



ಜಿತು ಹನುಮನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕಟ್ಟ ದ. ಕಾರ್ಯಗೌರವಕಾ.ಗಿ 
ಬಿದ್ದ ಇಂದ್ರಜಿತು ಅವನನ್ನು ರಾಜನೆ ಜಿ ನತ್ತ ಶಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ 

ಲ) ಬಡಿದು ಮಾಡಿದರು. ಅಂತೂ ಆಶ 
ರಸವಣನ ಎದುರಿಗೆ 'ತೆಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ಮಂತಿ, ಸಹ 

ನನ 
¢ ಚ ಹಸ್ತನು ಆತನು 

ಬಂದ ವಿಚಾರವನ್ನೊ ವನವನ್ನು ಮುರಿದ ಕಾಶಣನನ್ನೂ ಕೇಳಿದ ನಿ 

೩೮ 

\ 

ಗೊಡೆ ಯ ಹಟ 74 ನಿನ್ನ ನಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತೆ ದೆ ಹೇಳು. 

CL 

ನಾನು ಮಾಯನಸುತ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಭೃತ್ಯ Mik ಮಾತೆ 
ಯನ್ನು ಕದ್ದು ಕಂದೆ' ಆಕೆಯನ್ನ ರಸುತ್ತ ಪ್ರೀ ರಾಮ ಕ್ಸ ನೊಡನೆ 
ಮಾತಂಗಗಿರಿಗೆ ಬಂದ ಸುಗಿ ಗೀವನೊಡೆತ ಗೆಳತನ ೬. | ಒಂದೇ 
ಒಂದು ಬಾಣದಿಂನ ವಾಶಿಸುನ್ನು ಕೊಂದ ಕಸಿನಾಯ'ಕತಿಲ್ಲ ಸೀತೆಯನ್ನ ರ 
ಸಲು ದಿಕ್ಕುದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೊ:ಟಬ "ದ ಇದಿಕ್ಕಿ ಗೆ ಬಂದನ;ಲಿ ನಾನು ಇಲಿ ೧ಗಿ ಲಂಕೆಗೆ ಬಂದು ಸೀತೆಯ್ನೆ ರಸಿದೆನು ಸ ಕವತದಲ್ಲಿ ಸೀ ತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಮಾತನಾಡಿಸಿದೆ ಕಫಿಚೇಷ್ಟಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನನ ವನ್ನು ಹಾಳುವಮಾಡಿದೆ ನಿನ್ನ ವರು ಸ ಹೊಡೆನರು ನಾನೂ ನನ್ನಿ ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 
ಹೊಡೆದೆ ಕಡೆಗೆ ಮೇಫನಾದನು ನನನ ನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಸ ದಂದೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಲಿಗೆ 
ತಂದನು ಪೌಲಸ ಶೃ ಸುತನೂ ಕುಬೇರನ ಬಂದುವು ಅದ po ಈ ಕೃತ್ಯ ಉಚಿತವೂ ಯೊ ಗೃ ವೂ ಅಲ್ಲ ದೇಹಾತ್ಮಭಾವದಿಂದಲೂ ಅಹೆಂಕಾರ 
ದಿಂದಲೂ ಈ ಕ ತ್ಯ ವ ಸನ | ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿನಗಿದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮೋಹಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ತೂಳಲಾಡುತ್ತಿ ದೀ 
ಗರಿಷ್ಠ ನಾಗಿದ್ದೀ ನಿನ್ನ ಫಾ ತ್ರರಬ್ಬದಿಂದ ಸಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀ, ಈಗ ನೀನು | ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ವಿಷು ವನ್ನ ¢ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು. ನುಹಾ 
ವಿಷ್ಣು: ವೇ ರಾಮನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾ ಣೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ಕಿಯಿ ಡು. ಆತನನ್ನೇ ಅಶ್ರಯ ುಸು. ವಿಷಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮುಕಿ ಪದದ ದಾರಿ ಓಡಿ. ಶತು ಿಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೀತೆಯನ್ನು Hes ಒಪ್ಪಿ ಸು, ಆತ ನಿನ್ನ ನು ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರ ಖಂ 5 ಕೊಡಸೆ ಕಾಯುನನು. ಆತನೊಡನೆ ಹಗೆ ಹ ಬೇಡ ಗೆಳೆತನ ಬೆಳೆಸು ಎಂದಿತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇ ಗೆ ಬೋಜೆ 
ಮಾಡಿದನು ಇದನ್ನು ಘೊಲಿ ರೋಷಾವೇಶಿತನಾದ ರಾವಣ ನುಡಿದದ್ದೇ 
ನೆಂದರೆ.ರಾಮನೆಲ್ಲಿಯವ ? ಆ ಸುಗಿ )ೀವನಾರು ? ಲಕ ಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತ್ರೆ ಮೊದ 



ಳೂ 

ನಿ ಲಾದೆಫರೆ ಸಹಿಶೆ ಕಪಿ ನಡೆಯನ್ನು ಕೊಲುವೆನು ಈ ದೈತ್ಯ ರಿಗೆ ಅರನಿಮಿಸೆ 
ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಎನ್ನುತ್ತ ರೋಸಾವೇಶ ಭರಿತನಾದನು ಕ್ರ ನ್ನು ಕೇಳಿದೆ 

ಮಾರುತಿಯು ರಾವಣನನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಗುತ್ತಾ ರಾಮ ನಿಮೆ ರನ್ನು 
ಸಮೂಲ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮ ಸಿ ದ್ದ ರಾನಣಕ ಇವೆನಿನ್ನು 
ಕೋಲು ಭೃತ್ಯ ರಿಗೆ ಅಜ್ಜಾ ನಿಸುಶ್ತಾನೆ. ಆದ ಕೇಳಿ ವಿಭೀಷಣನು ಹೆ.ಳು 
ತಾನೆ ಎಲೈ ₹ ಣ್ಣ ! ದೂ ತವದೆ : ಮಹಾಪಾಪ ದೂತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡ: 
ಈತನನು ಕೊಂದದ್ಹಾದರೆ ರಾ ಮನಿಗೆ ಸದ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಸುವವರಾರು 7 ರಾಮ 

ಗ್ರೀವ ಮೂದಲಾದವರನ್ನು ಯನಸನ್ಸದಕ್ಲೆಯೇ ನೀಮ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು, 
ವಿಭೀಷಣನ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ರಾವಣನು ಕಸಿಗಳಿಗೆ ಜೀನಭಂ ಂಗಕ್ಸಿಂತ ಬಾಲ ನಿಕ 

ಭಂಗ ಹಚ್ಚಿ ನದು ಇಇಂಣ ಈತನ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಕಚಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡಿರಿ 
ಎಂದನು, ಆಗೆ ದನಃಜರು ಆತನ ಬಾಲಕ್ಕೆ. ಬ! 
ಬೆಂಕಿ ಹಟ್ಟೆ ಪೇರ್ರಿ ಕೇರಿಗಳನ್ನೈಲ್ಲ ತಿರುಗಿಸಿದರು. ನಂತರ. ತ ದೂರದ 
ಬಾಗಿನ ಕಜೆ ಬಂದು ಸೂಕ ರನ ಇಸಿ ಫಟ್ಟನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿ 
ಪರ್ನತದಂತೆ ಬೆಳೆದ ಈ. ಹೊತ್ತು ದಿನಸ್ಕೋತ ನವನ್ನು ಮಾಡುನೆ ಎನ 
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಬಿಂಕ ಮಿಟ್ಟನ ನು ಆ ಪ್ರೆರವು ಸುಡತೊಡಗಿ ತು, 
ನಿಭೀನಣನ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು. ಬಃ ನು. ರಾಶ್ಚ ಸರೆಲ್ಲ ಹಾಹಾಕಾರ ಮಾಡ 
ತೊಡಗಿದರು. ಕಟ್ಟಿವು ಕಟಿ ವು ಎಂದು ಗೋಳಾಡಿದರು. ಸೀತೆಯನ್ನು 
ತೆಂದು ನವ ಮ್ಮನ್ನೆ ಸ ಈ ರೀತಿ ಸ ನು ಗೋಳುಗುಟ ಸಿದನು, ಎಂದಿತ್ಯಾದಿ 
ಯಾಗಿ ಗೊಃಳಿತತೊಡಗಿದರು ಮುಖಿ ಸಸತೊಡಗಿದರು. 

ಇ, ನಮೆ ನಿಂತೆ ನ್ನ ಬಾಲವನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ನಂದಿಸಿ 
ಕೊಂಡನು, ಸೀತೆ ಬೆಡಿಕೊಂಡಿದ. ರಿಂದಲೂ ಗಾಳಿಯ ಮಗನಾ ei 
ರಿಂದಲೂ ಹನುಮನಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯು ಸುಡಲಿಲ್ಲ ರಾಮನಾಮ ವೊಂದಿ 
ಯಾವ ತಾಹತ ತ ಯವೂ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ರಜರಾವ ಕಳಿ 
ಸೋಂಕೂ ತೆಗಲ ಲಾನದು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಧಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. 

ನಲನತ್ಲೊಂದನೆಯೆ ಸಂಧಿ : ಎಲೈ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ಮುಂದಿನ ಕಥಾ 
ವಿಸ್ತರವನ್ನು 'ಕೇಳುವನಳಾಗು | 

ಬಾಲವನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಸೀತಾಜೀನಿಯ 
ಷೆ 

ಅಸ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಾನು ಕೂಡಲೇ ರಾಘವನ 
Md 



ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. 

ರಾಮನನ್ನು ಕೂಸಲೆ ಕರತರುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, 

ಸೀತೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಹೊರಟು ನಿಂತನು ಅಕಿದುಃಖ 

ದಲ್ಲಿರುವ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಪೆನುನು ಹೇಳಿದ ನನ್ನೆ ಹೆಗಲ 

ಮೇಲೇರಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು: ಕೂಡಲೇ ರಾಮನ ಬಳಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. 

ಆದರೆ ಸೀತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಸ್ಸಲಿಲ. ರಾಮನೇ ಬರಲಿ ಆಕ ಯಾನಜೇ ರೀತಿ 

ಯಿಂದ ಬರಲಿ ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂಡು ಘನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು 

ನನ್ನನ ನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಎಂದಳು. ನೀನು ಕೂಡಲೇ ಹೋಗು 

ಬೂತು "ಮಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಎಂದಳು. 

ಹ್ 

ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾಯುನೇಗದಿಂದ ಹೊರಟನು ಆತನು ಬರುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ 
ವಾನರರಿಲರೂ ಹರ್ಷ ತಾಳಿದರು ಅಷ್ಟಂಲ್ಲಿ ಹನುಮ ಅವರಿರುವ ಮಲಯ 

ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದೆ. ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಲಂಕಾ 

ಪಟ್ಟ ಇವನ್ನು ಸುಟ್ಟ ವಿನುವನ್ನು ಸಾದ್ಯಂತವಾಗಿ ನಿವರಿಸಿದ. ನಂತರೆ 

ಅವಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದ ಹೊರಟರು. ಪ್ರನರ್ಷಣ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ. ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ 

ಹಣ್ಣು ಹಂಸಲ ಮೊದಲಾ ದವುಗ್ 'ಂದಲೂ ಜೇವಿವಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುವ 

ಸುಗಿ “*ವನಿಂದ ಪಾಲಿತವಾದ ತೋಹಿನನ ಸಿ ಕಂಡರು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮದು 

ವನ್ನ ಸವಿಯುವ ಇಜೆೇ ಯಾಯಿತು. ಅಂಗದನ ಅಪ್ಪಣೆ ಹಡೆದು ಮಧು 

ಸೇವಿಸಿ ಉನ್ಮ: ಶ್ಮರಾಗಿ ಆ ವನವನ್ಸೆ ಲ್ಲ ಹಾಳುಗಟ್ಟಿ ದರು. ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನು 

ಸದೆ ಡಡ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾದುಕೋಡು: ಬಂದಿದ್ದ ಈ ವನವು 

`ಈಗ ಸೂರೆಯಾಯಿತು. ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ದಧಿಮುಖನು ಸುಗಿ ಗ್ರೀವನಿದ್ದ 

ಇಗೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಸೀತಾ ಮಾತೆಯನ್ನು. ನೋಡಿದ ಹೆಷೋದ್ರೇಕ 

ದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು. ತಿಳಿದು ಹನುಮಾದಿಗಳನ್ನೆ ಲ್ಲ 
ಬೇಗನೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಎಂದು ದಧಿಮುಖನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 

ರಾಮನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಹೆನುಮ್ಮ ಜಾಂಬವ ಅಂಗದ ಮೊದಲಾದ 

ವರು ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 

ಇತ್ತ ದಧಿಮುಖನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅಂಗದನು ಕೆಡನಾಯಿಪಿ ನಾವು 

ಹನುಮುನು ಕೂಡಲೇ ಅಲಿಂದ ನೆಗೆದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಗಗನೆ 



ಎಜಿ 

ಬಂದ ಸಂಗತಿ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿ ಜಿ ಬೀಗನೇ ಹೋಗುವ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ 

ವಾನರ ನ್ನ ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸು ಗ್ರೀನ ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು ಹನುಮಂತನು 

ಕಾರ; ಬ ತೆಯನ್ನು ಕಂಡ ವೃ ತಾಂ ತವನು ಸಾಧ್ಯಂತವಾ ಇಗಿ ವಿವರಿಸಿದನು 

ಲಂಕಾಪಟ್ಟ ಇದಲ್ಲಿ ಶಿಂಶಪಾ ನೃಕ್ಷದ ವೆೇಗದೆ ನಿನ್ನನ್ನೆ | ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ 

ಇದ್ದಾ ಭ್ರ ರ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಸಂಕಯ ಪಟ್ಟರೂ `ನಂತರ ನಾನು 

ರಾಮಭ್ಯತ ೈನೆಂಬುದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು ನಾನು ರಾಮ 

ಜದ ಕೆಯನ್ನು ಜಫೆಸೆ ಕೊಟೆ ನನೊ ಡನೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತನಾ 
8) ಮ್ನ 2 

ದಳು. ತನ್ನೆ ಸಂಕಟವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಳು. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಮ ಬರು 
Py 

ತಾ ನೆ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನನಡಿಸಿದೆ ನಮ್ಮ ನ್ನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಈ ಜಿ 

ಬಗ್ಗೆ ಕುರುಹೊಂದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರ ಶಿರೋರತ್ನ 

ಮಾದ ಚೂಡಾವ: ಣಿಯನ್ನು ಕೊಟಿ ಮ್ಹಳೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಆ ಮಣಿ 

ಯನ್ನು ರಾಮನ ನದುರಿನಿಟ್ಟನ ಐತಿ ಬರುತ್ತ ರೂ ಶಕವ 

ಮರ ಗಳ ನ್ನ್ನ ಲ್ಲ ಮುರಿದೆ. ರಾಸ್ಟೃಷ ಸರನ್ನು ಸದೆಬಡಿಬಿ ರಾನಣನೊಡನೆ ಮಾತ 

ನಾಡಿದೆ ಲಂಕಾಸಟ್ಟಿ ಇನತ್ತು ಬುಟ್ಟ ಎಂದಿತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲು ವೃತ್ತ್ವಾಂ 
೧ಿಗಿ 

ತವನ್ನು ನಿ NE ನಿನೇದಿಸಿ ದನು ಮಹಾಮಸಿ$ ಮನದ ರಾಮನನ್ನು 

ನಾನಾಪ್ರಕ ಕಾರದಿಂದ ಸೊ ತ್ರ ಮಾಡಿದನು. ಈಗ ನೀವು ಸೀತೆಯ ಸೆರೆ 

ಬಿಡಿಸಬೆೇಕಾದುದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳದನು. ಹೆನುಮುನೆಂದ 
ಈ 

ಮಾತನ್ನು ಳಿ ರಾಮ ಅತ ೦3 ಕರ್ಷಿತನಾದ, ಹನುಮನ ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ 

ಯಿಂದ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡನು 

ಕಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುಂದೆರೆಕಾಂಡವು ಸಮು ಹ್ರಿಯಾಯಿತು 

ಮಾ 



ನಿಯ) hl ರಾನಾಯಣನನು ಬಾಲೂ ಸಿ ಭಾಮಿನೀ ಸಟ ಇಲಿ ರಚಿಸುವಾಗ ಹಂ ತದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರ ಾ»ಮಾಯಣನನ್ನು ಕಜ 

ಅನುಸರಿಸಿ ದ್ದಾನೆ ಅ ಅನುವಾದವು ಸಂಸ್ಕ ತದ ವಕ್ತಾನುತಿ, ಜನು ವಾದವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಜಾಯಮಾನ ಕ್ಸ ಆರುಕೂಲವಾಸುವಂದ ತ್ 
ಶನವನು ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾ ನೆ ನ 

ಸಂಸ ತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ! ಸು ವ ಅರಣ್ಯಕಾಂ ಡದಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತು ಸರ್ಗಗಳ 
ರುವಂತೆ” ಕನ ಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹತ್ತು ಸಂಧಿಗಳು ಇವೆ ನ ಕ ಒಡ 
ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂಭತ್ತು ಸರ್ಗಗಳಿರುವಂತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಟ ಸಂಧಿಗಳಿವೆ ಸುಂದರ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಐದು ಸರ್ಗಗಳಿದ್ದಕೆ ಕನ್ನಡ ರಾವಾ ನ್ನ 
ದಸ ನಾಲ್ಕು ಸಂಧಿಗಳು ಇನೆ. 

ಈ ಬಂಡೆ ಮೊದಲ ಚ ತಿಳಸಿದಂತೆ ಪ್ರ 

% 5 

ರಾಮನು " ಅತ್ರಿಯಾಶ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ಬ ದಿನವಿದು ಮುಂದಿನ ಮಾ ತ ಕ 

ವಿವರ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. 

ಅಸ ತತ್ರ ದಿನು ಸ್ಲಿತಃ 
a) ನೆ 

ಸ್ಪ್ಟಾತ್ತ್ಯಾ ಮುನಿಂ ಸನಾಸ ತ್ರ, ಪ್ರಯಾಣಾಯೋಸಚಕ್ರಮೇ 1 ೧೬೧೩ 
Bee ಗಚ್ಛಾ ಮಹೇ ಸರೇ ವಂಂನಿವಂಂಡಲ ವಂಂದಿತಂ 

ವಿಪಿನಂ ದಂದಕಂ ಯಂತ್ರ ತಮಾ 'ಜ್ಞಾ ತುವಿಂಹಾರ್ಹನಿ 1೧ 
ಇದನ್ನೇ ಕವಿಯು ಕನ್ನ ಡದಥಿ ಈ ರೀತಿ ಆನುವಾದಿಸಿದಾ ಷೆ. 

ಎ 

ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ನತಿ ಹ ರಾಘನ | ನಶ್ರಿಯಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿಯೊಂದಿರು 
ಭುತ್ತರಿಸಿ ಮರುದಿವಸ ನೆ೨ಂದಾ ನುಂನಿಯಂನನುವರಿಸಿ | 
ಅತ್ತ ಯಾತ್ರೆಗೆ ದಂಡಕಾನೆನ 1! ದರ್ದಿಯೆಲಿ ಮಂಂನಿಸೇವ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃಳ 
ದೊತ್ತಿಗಾವೈ ದುನವನುಜ್ಜೆ ಯಯೆ)ಂನನಾ ರಾಮ || ೨.೨೦ || 

ಹೀಗೆ ಪ ಪ್ರ ತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಗೂ ಸಂಸ್ಕತ ರಾಮಾಯಣವನು ಅನ 
ಸರಿಸಿದ್ದಾ ನೆ. "ಆತಿ ಮುಹರ್ಷಿಯ ಶಿನ ರು ತೋರಿಸಿದಂತೆ ನಾವೆಯಲಿ 
ಕುಳಿತು "ಡಿಯನ್ನು, ಇಟಿದರು ಅವರು ಮುಂಡೆ ಕಂಡ ಘೋರಾರಣ್ಯ 
ವರ್ಣನೆ, 

13 ಕ್ವ ಕ್ಸ 

ಛ್ xd See 
ಲ್ಿ 

ದ 



ಎಲ 

ತಾನೇತ. ನಿಪಿನಂ ಘೋರಂ ದೈುಎಲ್ಲೀ ರುಂಂಕಾರನಾದಿತಂ 
ನ ಹ ಇನಾವನ್ನಗೆ ಗಣಾ-ತೀರ್ಣಂ ಸಿಂಹಬ್ಕಾಘ್ರಾದಿ ಭೀಷಣಂ ॥ ೧೮.೧ ॥ 

ಪ್ರವಿನ್ಯ ವಏಿಪಿನಂ ಘೋರಂ "ರಾಮೋ ಫೆ ಉಮುಬ್ಯನೀತ್ 1 ೧೧ ೧॥ 

ರಕ್ಕಸರ ಬಹುರೂಪ ಭಯಂ ನೆದ್ಮರೋಮ ಕನುರಿಡಲು | ೯ ೨೦ ॥ 

ಅವರು ಸೀತೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯವಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು-ಜೀವ ಸರಮಾತ್ಮರ 
ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯಿರುವಂತೆ- ಮುಂಡೆ ನಡೆದರು ಒಳ್ಳೆ ಯ ಸರೋವರ 

ಕಂಡು ನೀರು ಕುಡಿದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ದಜಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳತೆ ತೊಡಗಿದರು ಆನ ರಲ್ಲಿ 
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೀಕರಾಕಾರದ ದಾನವನ ಆಗಮನೆ ಆತನ ವರ್ಣನೆ 

3 
pe 

ತತೊ ದವೃಶುರಾ ಯಾಂತಂ ವುಹಾಸತ ೦ ಭಯಾನಕಂ 
ಯೆ 

ಕರಾಲಹಂಸ್ಥ್ಯ ನದನಂ ಭೀಷಯಂಂತಂ ಸ ಗರ್ಜಿತ್ಯಃ || ೧೭ ೧॥ 
ಮಾಮಾಂಸೇ ನೃಸ್ನ ಶೂಲಾಗ, ಗೃಥಿತಾನೇಕ ಮಾನುಷಂ | ಪಿಎ ಖ್ 
ಭಕ್ಷಯಂ೦ತಂ ಗಜವ್ಕಾಸು ಮಹೀಷಹಂ ವನಗೋಜಚರಂ || ೧೮೨೧ || 

ಇದರ ಕನ್ನಡ ಕೊಪ. 

ಕರಿಕರಿನರಿದಂಗಭವಯಾನನ | ದುರಿವದಾಜಿಯ ಬಿ! ಕಂಗಳ 
ತೆರಹುದಯೊಗಲಿನ ಜೋಲ ಮೈಗೂದಲಿನ ಮೊರಗಿನಿಯ || 

ರು 

ಧರಿಸಿರಲು ಶೂಲದಲಿ ನರರುಗ | ಈರಿದೆಡದ ಹೆಗಲಲಿ ಬಾಯಲಿ 

ಶುರತ ನುಹಿಷನ್ಯಾಘೃವನು ಗರ್ಜಿಷುತ ನ 

ಇದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭದೆ ಅನುವಾದ ನೋಡಿ! 

ಆ ರಾಕ್ಚ ಸನ ಹೆಸರು ವಿರಾಧ ರಾಮ ವಿರಾಧರ ನಡುನೆ ಮಾತು 

ಕತೆ ರಾಮ ತನ್ನ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅರುಹಿದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು 
ಹೋಗಿರಿ ತ ರಾಕ್ಷಸನ ಆಣೆ ರಾಮ ರಾಕ್ಟ ಸರಲ್ಲಿ "ಯುದ್ಧ" ರಾಮ 
ನಿಂದ ಆತನ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಪ ರಿಸುನಿಕೆ ನತರ ಅರ್ಥಚಂದ್ರಾಕಾ ರ 

wD 

ಬಾಣದಿಂದ ಅತನ ತಲೆ ಚೆ ರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ವಿರಾಧೆನ ಶರೀರ 
ಕಾಂ 



ಎಂ 

ದಿಂದ ಸುಂದರಾಂಗನಾದ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ರಾಮನ ಎಂದುರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿ 
ಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ ಸತೊಡಗಿದ 

ಶ್ರೋ ರಾಮ ರಾಜೀವ ದಲಾಯತಾಶಕ 
ವಿದ್ಯಾಧರೊಲಹಂ ನಿಮಲಪ್ರ ಕಶಕ [ 

ದುರ್ವಾಸಕ್ಕಾಕಾರಣ ನೋಪಮೂರ್ತಿನಾ 

4 

ಶಪ್ತಃ ಪಫ್ರೆರಾಸೊ& fe ನಿನೋಚಿತನ್ತ ಯಾ || ೩೪-೧1| 

ಇದರ ಕನ್ನಡ ನ 

Antes wie ಸನ್ನುತ | ಕಾಬುಧೇನಂನೆ ಚಿತ್ತ ನಿಸು ಸು 
ತ್ರಾನು ಲೋಕದಿ ಮುನ್ನ ನಾ ವಿದ್ಯಾ ಥರಾ ರಾಂಹೆಯನು |] ಟೆ 

೦3:ಶನ್ಗಿರ | ಲಾ ಮುುನಿಸ ದುರ್ನಾಸ ಕೋಪ 

ಸ್ಲೋಮೆ ಮಂ ಥಕ ಶೆ ಸಕಇರಣದಿಂ ದನಃಜನಾ || ೨೬. ೨0೦ || 

ಹೀಗೆ ಐದಾರು ಪರ id ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಸ್ತುತಿ ರಾಮನಿಂದೆ ಆ 
9 

ನಿರಾಧನಿಗೆ ಅಭಯಪ್ರ ದಾನ ಇಕಾ ದಿ 

ಶರಭಂಗ ಮುನಿಯ. ಆಶ್ರ ಮ ಪ್ರವೇಶ ಖಸಹಿಯಿಂದ ರಾಮನಿಗೆ 
ಅರ್ಥ್ಯ ಪಾಡ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಉಪಚಾರ ಅಮೇಲೆ ರಾಮಸ್ತುತಿ : 
ಸುತ್ತುಮುತ್ತ ಲಿನ ಖುಷಿಗಳ ಆಗಮನ ಅವರಿಂದ ರಾಮನ ಸ್ಮುತಿ- 

ಭೂಮೋರ್ಭಾರಾನತಾರಾಯ ಜಾತೋಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ: ಣಾರ್ಥಿತಃ | 

ಜಾನೀನಂಸ್ತಾ ೦ ಹರಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ೦.ಜಾನಕ60 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಂ ತಥಾ 1] ೧೫೨೨ | 
ಶೇಸಾಂಶಂ ಶಂಖ ಚಕ್ರೇ ದ ಭರತಂ ಸಾ ಭುಜ ತಥಾ | 
ಅತಶಾದೌ ಯಷಸೀಣಾಂ ತಂ ಜಖಂ ಮೋಕೂನಿಂಹಾರ್ಹಸಿ 1 ೧೬೨ |! 

೩೦ 

ಅದರ ಕನ್ನಡ oh 

ನಾವು ಬಲ್ಲೆವು ವಿಷ್ಣು ನೀ"ಫ್ರೀ | ದೇವ ಜಾನಕಿ ಶೇಷ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 

ದೇವ ಭರತನು ಶಂಖು ಶತಂ ತ್ರಿಘ್ನಾ ೦ಕನೇ ಚಕ್ಕ || 
ಇ 

ದೇನರಿಪುಗಳ ಸನನಲಿಳಿದಿರಿ ಚಪ ರಾಘನ ಯಿಲ್ಲಿ ಜುಷಿಗಳ | 
ನೋವ ಕಳೆಯೆ ಸಮುರ್ಥನಹೆ ನೀನೆಂದು ಗರ | ೧೦-೨೦ || 

ಹೀಗೆ ಸಂಸೃತದ ಅನುವಾದವನ್ನು ಸರಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾ ನೆ 

ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರು -ರಾಕ್ಷ್ಸ ಸರಿಂದ ಜೋ ಎಲುವುಗಳ ರಾಶಿ 
ಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಹುಸಿಗಳಿಗೆ ಗೈರ್ಯ ಹೇಳುತ್ತ ಖಸಿಗಳ ಆಶ್ರಮ 



ಎಕ್ಕಿ 

ಗಳನ ನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಸುತೀಳ್ಬ್ಹ್ಮ ಮುನಿಯ ಆಶ್ರನ ಮಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಸುತೀ- 

ಪ ಸಂದ ರಾಮನ ಗುಣಗಾನ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜು ದಾಸ ಸಕಲ ಪ್ರಸಂ 

ಚೆಕ್ಕೂ ಅದೃಶ್ಯ ವಾಗಿರುವ ನೀನು ನಿನ್ನಿ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮಗ, ಹೆಂಡತಿ, 

ಮನೆ, 0 11 ಎಂಬ ಈ ಭವಕೂಹದ ದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಮಲಮೂತ್ರಾದಿ ಸಣ್ಮಲ 

ಮುಕ್ತವಾದ ಈ ಶರೀರವೇ. ನಾನೆಂಬ ಪಾಶದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಲ್ಪಟ್ಟವನನ್ನು. 
ಉದ್ಧರಿಸಲು ಬಂದಿರುವೆ ನೀನು ಸರ್ವರ ಹೈದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದವೆ 

ಎಂದು ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ಸನುತಿಸಿದನು. ಆಗ ರಾಮನು ಮುಗುಳುನಗೆಯಿಂದ 

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು ಮುನಿವರ್ಯನೇ ನನ್ನ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಹ 

ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರುವದನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ ದೇಹಾ ಂತೆದಲ್ಲಿ ನೀನು 

ನನ್ನನ್ನು ಸಸುಈೆ ತೀಡ ಹೇಳುತ್ತ ತ್ತ ಯಹಿಯು ಇರುವ ಸ್ಥಳ 

ವನ್ನು ತೋರಿಇುವವನಾಗು ಎಂದನು ನಂತರ ಆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮು 

ಹಿಯ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದರು- ಅಗಸ್ತ್ಯ. ಯಷಿಯು ಒವರನ್ನು ಆದರಿಸಿ 

ಸತ್ಯ ರಿಸಿದಮ ನಿನ್ನ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯೇ ಇದ್ದೆನು ಎಂದು. ಹೇಳಿ 

ರಾಮನನ್ನು ಅನಿ ನಕ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸಿದನು ನೇದಾಂತಸರವಾದ 

ಸುತಿಯೇ "ಇಲ್ಲಿ es ಇಡೀ ಸಂಧಿಯೇ ರಾಮನ ಗುಣಗಾನ 

ದಿಂದ ತುಂಬಿಡೆ” ಸಂಸ್ಥೆ ತದ ಅನುವಾದವೇ ತಿಳಿಗನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ 

ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 

ನ ( 

ಕದಿ ಸ್ಸ 

pe ಇ ದದೌ ಚಾಪಂ ಮೆ ಹೇಂದ್ರೇಣ ರಾಮಾರ್ಥೆ 

ಅಕ್ಷಯರ್ ಬಾಣತೂಣೇರ್ೌ ಖಡೊ ₹ 
ರತ್ನ 

ಜಹಿ ರಾಘವ ಭೂಭಾರಭೂತಂ ರಾಸ ವಂಂಡಲಂ || ೪೬.೩ || 

ಈ ಪರಿಯಶಿಯಂಗನ್ನ, ರಾಮನ | 

ಚಾಪವನಂ ವವಿಂನಿ ಸಂದ್ರ 

ಶ್ಟಿಪ ದಿವೃಶ್ಷಯದ್ 2 NN 

4 

ಲಾಪನಹೆ ಖಡ್ಗ ನನು ಖಂಗೆ ಶಂದಾಗಲಾ ಪಂಂಹಿಪ Hes || 

ಇತಿ ಸ್ಮುತ್ತ್ವ್ವಾ ರೆಮಾನಾಥವಂಗಸೊ ೯ ಮೆಂಿನಿಸ 

ಲ 

ಇಪಪರಿ ಸಂಸ್ಕಿತಿಸಿ ಕೊಟ್ಟನು 
[es 

(೧೧ 

— ಯಿ 
pel 

1೧ QL 

[a a ೭| 

ನೆಂತರ ಸ ಪಂಚವಟಗಾಗಿ ರಾಮನ ಪ್ರಯಾಣ 

ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುದುಕ ಸಕ್ಷಿ ಜಟಾಯುವಿನ (ದರ್ಶನ) 
ಸವತಾಗಮ ರಾಕ್ಷಸ ಎಂಬ ಕಲ್ಕನೆಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾದ. 



| ನ Ni ಜೆ 

೬೭ 

ಆದೆಕೆ ಜಬಾಯುನು ತಾನಾರೆಂಬುದನ್ನೊ ತಾನು ದಶರಥನೆ ಮಿತ್ರ ಎಂಬು 
ದನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದ ನೀವು ಪಂಚವಔಲ್ಲಿಯ ಬೇಟಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ ಪರ್ಣ 
ಟಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ pid ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತೇ 
ನೆಂದು ಹೇಳಿದ ರಾಮ ಸಂಚವಬಿಯ ಲ್ಲಿ ೨ ನೆಲಸಿದ. 

ಒಂದು ದಿನೆ ಲಕ್ಷ ಒಣಿ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷನಡೆಯಲು ಖಚಿತವಾಗಿ 
ಗೊತ್ತಾದ ಸಾಧನವು ಲ್ನ ತಿಳಿಯಲು ಇಚೆ ಸುತ್ತೇನೆ. 
ಎಂದನು ರಾಮ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಳೇಲುದು ಸ ನಾಡ ಇಲ್ಲಿ ಕನಿ ಚಿನ್ಮಯ 
ಮೂರ್ತಿಯಾದ ರಾಮನ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಲಕ ಕ್ಷ್ಮಣನಿಂದ ಎರಡು 1 
ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಾಮ ಗೌರ ವಾದ ಮೋಕ್ಬ ದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು 

ಳ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ ನೆ. 

ಶೃಣರಿ ವಕ್ಸ್ಯಾ ಪಿಂ ತೇ ವತ್ಸ hg llr ಪರಂ | 

ಯದ್ದಿಜ ಜಾ ನಯ ನರೋ ಜಹಾ ತ್ ಸದ್ಯೋವ್ಮೆ ಲ್ಪ ಘಂ ಭ್ರ ನರಂ |] ೧೮೪ || 

ಅದನ್ನೆ ೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 

ಲೇಸನಾಡಿದೆ ತನ್ಮು ಮೋಕಾ | ನಾಸನನು ಹೇಳುವೆನು ಗೌಪ್ಯದ 

ಫಶಿಯೊಳಗತಿ ಗೌಪ್ಲನಾದುತ್ನಷ ನಿದ್ದೆಯನು || 
ಳ್ಳ ಕು ಶಿ 

ಮೊದಲು ಮಾಯ್ಸಾ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ, ಅದರ ಎರಡು ರೂಸಗಳನ್ನೂ 
ಕೇನ ಆವರಣ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ದೇಹದ ನಿಚಾರ 

ಸುಕೃತ ದುಷ್ಠ ತ ನೊದಲಾವುಗಳ ನಿಚಾರ : ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನೆ ಲ್ಲ 
ಸಾದ್ಯಂತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಬ ಬಾನ ಮನಸ್ಸ ನ್ನು " ಆತ ಜೌ, ನದ ಕಡೆಗೆ 
ಗ ಸುತ್ತಾನೆ 

ತ 

ಈ ರೀತಿ ದಿನಕಳೆಗಸುತಿ ಗೆಯ ಉನಾ ಗೆ೧ಜ್ಗೆನೊ ಗೆಗಿಖಂ ಅಂ 

ಳಾದ ಶೂರ್ಪನಖಿಯು 

ಪೀಡಿತಳಾಗಿ ಆತನನು 

ಸಂವಾದ ರಾಮ ತನ್ನ 

ತಂದೆಯಾಜೆ ಗೆ ಅನು; 
ನೊಡನೆ ತನ್ನ ಮನದ್ದಿಗಿಆ ಟುಸಿಸವದಲ್ಪ ಇ, ಅಲಲ ಬುಲ್ರುಖಟಲ್ಯ ಲರ ಛಅಣ 



ಮಾತಿನಂತೆ ಲಕ್ಷ ಒನೆ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಲಕ್ಷ ಣ ಅವಳೆ ಕಿವಿ ಮೂಗು 
ಕೊಯ್ದು ಕಳುಹಿಸುತಾ ನೆ ಇಲ್ಲೆ ಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜು ನೇರ ಅನುವಾದ 
ಇದೆ ಖರದೂಸಣರು ' ಬರುತ್ತಾರೆ. ಘನಘೋರ ಸಂಗಾ ಶ್ರಮ ರಾಕ್ಷಸರ & 

ನಾಶ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಥೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. 
ಶೂರ್ಪನಖಿಯು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ರಾಕ್ಸ ಸರ ಸಮೂಹವನ್ನು ನೋಡಿ 

ಳ್ಳ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ನ ಸೀತೆ ಇವರ ಸೌಂದರ್ಯದ 
ವರ್ಣನೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ತೆರಲು. ರಾವಣನಿಗೆ ಆದೇಶ ರಾವಣ ರಾತ್ರೆ ಯೆಲ್ಜ 
ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ. 

೧%. 

ಣ ನಸ ಸಬಲಃಖರೋಮೇಃ 
ಜೌ ka ದ್್ ಸ ಪ ದ್ದ ಅ ಎ ಭ್ರಾ ಥಂ ನಾಳ ಬಿಲವನಿೀೀರ್ಯೋೇದಪ್ಪ ಯವಿತೋನಿನಹೊ ಕ ಬತರಾಥ ನೇಣ {NV HIF 

ಧೆ ತಿ ಸೆ pe ಖು 

ಇರ ಹಂತರಿ ಕಣವು? ಸಬಲಂ ಬಲ್ ಚು & 

| ನ್ Fu 

ವಧ್ಯೊ €ಯೆದಿಸಾಂ ೦ ಪರಮಾತ್ಮನಾಹಂ ನೆ.ಕ್ುಂಶತರಾಜ್ಯಂ ಪರಿಪಾಲಯ 
ಆರ್ 

ಕ್ರ ಆ 2 ನೋಚೇದಿದಂ ರಾಸ್ತಸ ರಾಜ್ಯಮೇವ ಭೋಕ್ಷೇ ಚಿರಂ 
ಲು 

ರಾನವುಮುತೊಲ ತ್ರಜಾನಿುಿ 1| ೫೬.೫ || 

ಇದರ ಕನ್ನ ಡ ಅನುವಾದ ಹೀಗಿದೆ 
ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರ ಖಯ ದನುಜ ನಿದ್ರೆಗೆ | ಅಲ್ಲಜೇ ಚಿಂತಿಸಿದೆ ರಾಘವ 
ಸಲವೋ ಮಾನನನರಿ ಮಾನನನಾದಣೆಂ ೦ಕೊಬ್ಬ || 
ಕೊಲ್ಬಲಾಪನೆ ಖರನ ದೂಷಣ | ನು ೨ಲ್ಲ ಸ ತರ ನಿೀರ್ಯವಂತರ 
ನೆಬರನು ವ ತೃನ ಛನತಿ ಸಹನಿಯೆಂನುತಿರ್ದ | ೩೭.೨೪ || 

ಅಭ್ಯದಡೆ ಸಶ್ಪಾತ ಲಕುಖೂ | ವಲ್ಲಭನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬಂ 
ದಿಲ್ಲಿಯುವತರಿಸಿದನೊ ರಾಘವನಾಗಿ ಮುನುಕಂಲದಿ ಕ 
ಕೊಬ್ಸಲೆಂದೆನ್ನು ನಸು ದೃ ತರೆ | ನೆಲ್ಲರೆನು ಬಲಸಹಿತ ಪೂರ್ವದಿ | 
ಬಲೆ ಕನುಲಜ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು ಹರಿಗೆ ನೆರೆಯೂ 1! ೩೮.೨೪ lly ೧೧ 

ಎತ್ತಲಾನು ಪರಾ ರಾತ್ಮ್ರ ಚಿನ್ಮಯ | ಸತ್ಯ 4 ನದ್ದಯಂ 
ನಸ್ತುವಾದಾ ರಾಮಂನೆ ನನ್ನನು. ರಣದಿ ಮೊ | 

ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ವಿಬುದ್ಧ ಕೇನಲ | ವಸೂನೇ ತಾನಾಗಿಯಾಳುನೆ 
| ನುತ ಮದ” ವೈ 8 i ನಷ್ಟ ಹ ದಶಕಂಠ fae 



ಹೀಗೆ ನಿಶೆ ಚಲಸುಿತ್ತ್ತ ರಾಮನಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ಶಕ್ಲೀನೆನಾದ ಮುಂದೆ ಸೀತೆಯನ್ನಾ ತರಲು ಮಾರೀಚನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಭಿಗೆ ಪಯಣ ಮಾರಿ; ಚನೊಡಕೆ ಬಂದ ವೃತ್ತಾಂತದ ಕಥನೆ ವಾಯಾರು ಗ ವಾಗಿ ನೀನು ರಾಮನ ಇದಿರಿನಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡು. ರಾಮನಮು ಹೀತೆಯುಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸ ಸು ನಾನಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತೆ ಠ್ಮೀನೆ ಎಂದ ಡೆ 
ಆಗ ಮಾರೀಚ ಹೇಳಿದ 1೬ ಕ 

ಹೋಗುವದು ಬೇಡ ಎನ್ನು ತ್ರ ತನ್ನ ಕ 
ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಲಂಕೆಗೆ" ಹೋಗಿ ಸುಖದಿಂದ ರಾ 
ದೇತಿನಿದ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ರಾಮನ ವರ್ಣನೆ ೫ನ್ನು ಕ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈವ ಸಾರೀಜೋಕ್ತಿ ಗಳು ಸಸ ನಲಿ ಏಷ ಪ್ರಭಾವ ಬಿಃ ಲಿಲ್ಲ ರಾವಣ ಹೇಳಿದ_ ನೀನು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ 
ಇದ್ದರೆ ಕಣಡಲೇ ದಿನ ಶಲೆ ತೆಗೆಯುನೆ. ರಾವಣನ ನ ಯಲಿ 
ಕ್ಲಂ ರಾಮನ ಕ ಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಸೂರ ವೇನು 
25ಸಿ ರಾವಣನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒನಪಿ ಕೊಂಡ. 

4} 

ಣನ MS ಘಟ 

ಜ್ಯಾ ಎಳು ವಎಿರ೦ಿದು ಫ್ರಿ 

ಕೊಂದೆನೆಂದರಿ ನಿನಿನಿಷ ತಾತ 5 | ನಂಂದತನದೆಲಿ ತನ್ನೊದನೆ ಪತಿ 
we ಯೊುದ bi ರಾನಣ ನಚನನದು ಕೇಳಿ | 

ಬಂದಂ ತನ್ನೊಳು ಸಂ ಡೀ | ಹಂದ ಲೋಕವ ಭಾ, ನೆ ಲ್ 
wie ಈ ಇಮೆಶರಣಣಿ 

ಹೊಂದಿದೆ ತನಗ ರಿತ್ತನಂದೆ ಪದನೆಹುದಲಾ ಯೆನುತ 

ಅಂತೂ ಮಾಯಾಮೃಗ ಗವಾಗಿ ಪಂಚವಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೀತೆಯೆದುಕು 
ಸುಳಿದಾ ಡಿದ ಮೃ ಗವನ್ನು ಚ್ಚ ಸೀತೆ ಅದು ತನಗೆ ಬೇಕೆಂದು ರಾವ ವೆ 
ಬೇಡಿದಳು. ಸೀತೆಯ ಇಚ್ಛೆ ಪೂಕ್ಳಿಸ ಸಲು ಮೃಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ರಾಮ 
ಹೊರಟ, | 

ಇದಕ್ಕಿ ತ i ರಾಮನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ರಾವಣ ಬರು 
ವಿಚಾರ ಎ ಆಗಿ ಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಸೀತೆಗೆ 13% ತನೆ ಮಾಯಾ ಸೀತೆ 
ಯನ್ನು ತನ್ನೊ ಡನೆ "ಇಟು ಕೋಡಿರುತಾ 2ನೆ. ಲಕ್ಷ ಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆಯೆ ಕಾವಲಿ 
ಗಾಗಿ ಇಡಾ ಎನೆ. ರಾಮ "ಮೃಗದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಿಡಿಯಲು ಶೆಕ್ಯವ ಇದೇ 
ಬಾಣದಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆತ ಸಾಯುವಾಗ ಹಾ ಲಕ್ಷ ಬತ 
ಹಾ ಸೀತೇ !! ಎಂದು ರಾಮನ ದನಿಯಿಂದ ಒದರುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ | 

|? 
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ಇರಲಿ... 

ಭಯಾರ್ತಳಾದ ಸೀತಿ ಲಕ್ಷ ನನನ್ನು ರಾಮನೆ ಬಳಿ ಅಟ್ಟು ತ್ಲಾಳೆ, 
ಲಕ ಒರ ಸೀತೆಯರ ಸಂವಾದ" ಆ ಪರುಷ (ಕಠೋರ) ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ 
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೊಂಡುತ್ತಾನೆ ರಾ ರಾವಣ ಮುನಿವೇಷದಿಂದ ಬಂದು ಜಾ 
ಹಂಣ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪರ್ಣಶಾಲೆಯಿರುವ ನೆಲಸಹಿತವೇ ಇಪತು *ಿ ಕಾಮಿ ಸ್ವ ವಿ.ಎಂ ೪ ಗಳಿಂದ ಸೀತೆಯನ್ನೆತ್ತಿ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ಸೀತೆಯ ಆಕ್ರಂದನ ಕೇಳಿದ 
ಬಾಯು ಯುದ ಕ್ಕೆ ಸನ ಇ | ಜಟಾಯು ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧ ನಾ 

ಎನುತ ರಥವನು ತೀಶ್ಷ್ಚ್ಣತುಂಡದ | ಕೊನೆಯಂಲಪ್ಪಳಿಸಿದರೆ ಹುಡಿಹುಡಿ 
೧ if 

ಜನ್ ಸುತೆಯನು ಬಿಟಿ ಸೊಂಡನು ಖಡುಗನನು ಜಡಿದು kkk - ಇಂ 

- ಘನಘೋರ ಯ ಿ ದ್ದದೆಲ್ಲಿ ಜಟಾಯು ಗತಸ್ರಾ ಣನಾದ ರಾವಣ 
BS ಮುಂದುವರಿದ ಆಗ ಸೀತೆ ಯಸ್ಯ ಮೂಕ ಸರ್ವತದಲ್ಲಿ 
ಕಸಿ ನ್ನು ಕಂಡು ತನಾ ಭವಣಗಳನ್ನೆ ಲ್ಲ ಗಂಟು ಕೆಟ್ಟೆ ಕಳಕ್ಟ್ ಎಸೆದಳು 
ರಾವಣ ಕರಧಿಯನ್ನು ದಾ ಇ ಲಂಕಗೆ “ಹೋಗಿ Bp ನದಲ್ಲಿ ಸೀತ್ರೆ_ 
ಯನ್ನು ಇರಿಸಿದ 

ಇತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬರವನ್ನು ಕಂಡು ರಾಮ ಹೆಳೆಹಳಿಸಿದ ಸೀತೆಯ 
ಗತಿಯೇನು. ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ? 

ಬಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ ಇಬ್ಬರೂ ಸರ್ಣಶಾಲೆಗೆ ಜು ನೋಡು 

ತ್ತಾರೆ. ಸೀತೆ ಇಲ್ಲ | ಆಗ ಆದ ರಾಮನ ಜು ಕ 

ತತ್ರ್ರಾ ಸ್ಟಾ ಜನಕಜಾಂ ನಿಲಲಾಪಾತಿ ದುಃಖಿತ | 

ಹಾಪ್ರಿಯೇ ಕೆ ಗತಾಸಿ ತಂ ನಾಸಿ ಪೂರ್ವವದಾಶ್ರ ಮೇ li ೧೫-೮ ॥ ನೆ ಇರೆ 

ಸಶ್ಚಣಾ ನಕೀ೦ ತದಾ ll ೧೬-೮ || 
ಘಃ | ಫ್ರಿ 

J] 

ಮಗಾಶ ಪಕಿಣೋ ವದಾ. ರ್ಶಯಂತಂ ವಂವಂಹಿ ಯಾಂ 1 ೧೭.೮॥: ಲಿ ಯತ್ತ ೪ ಈ ಇದ 

ದನೆ ೇ ಕನ ಡದಲಿ ಇ ದನ್ನು pi: 



ಎಪಿ 

ಸಾರಿ ಲೀಲೆಯೆಲಡಗಿದೆಯೊ ತ । ನ್ನಾರಯಿಕೆಗಿನ್ನಾ ರೆನುತ್ತತಿ 
ಇರಯಿಂಸುತರಸಿದನು ವನದಲ್ಲಿರಲು ರಘ: ಘನಿನಾಥ ಕ ll ೧೫-೨೭ |] 

ಕ೦ಡಿರೇ ನನದೇನಿಯರು ಮ | NE ಸೀತೆಯ 
ಕಂದಿರೈ ಮುಗನಿಕರ ಪಕ್ಷಿ: 

ಕಂಡಿರೇ ತನುನಿಕರ ತನ್ನ ಸು | ಮಂಡನೆಯನೆನಂತರಸಿ ಕಾಣದೆ. 
ಖಂಡ ಮಹಿಮನು ವಂರ್ತೃರಂತೆ ವಿಲಾಪಿಸುತ್ತಿರ್ದ |] ೧೬_೨8್ಶ || 

ಹೀಗೆ ನಿಲಾಸಿಸುತ್ತ, ಸೀತೆಯರಸುತ್ತ. ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತ ಜಟಾ 
ಯುವು ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹ ಈತನೇ ನನ್ನ ಸೀತೆಯನ್ನು ತಿಂದವ ಎಂದು 
ಗರ್ಜಿಸುತ್ತ "ಅತನನ್ನು ಕೊಲಲನುವಾದ | ಬಾಯು ದೀನನಾಗಿ ಬೇಡಿದ 
ನಿನ್ನ ನಯಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತೆತ್ತೆ. ನಾನು ಜಟಾಯು ರಾವಣ 
ಸೀತೆಯನ್ನು ಕದ್ಗೊದ' ನಿನ್ನಿ ದಿರಿನಲಿರೇ ಪ್ರಾಣಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ 
ಗತಪ್ರಾಣನಾದ, ಇಲ್ಲಿ ಜಟಾಯುವಿನಿಂದ ರಾಮಸ್ಸು ತಿ ಪರನಾಾಶ ರೂಪ 
ವನ್ನು ಪಡೆದು ಜಟಾಯು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೈ ದಿದ, ಮತ್ತಿ ಪುನಃ ರಾಮಸ್ತುತಿ 
ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳುತ್ತಾ ರೋ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯು 
ತಾಕಿ 4 ಶಿವ. ಗಿರಿಜೆ ಹೇಳಿದ 

ರಾಮ ಲಕ ಕ್ಷ್ಮಣರು ಸೀತೆಯರಸ ತ್ತ ಹ ಥೆ ಮುಂದಿ 
ಕಬಂಧ ಎಂಬ ರಾಕ್ಟ ಸನನ್ನು ಕಾಣತ್ತಾ pS 

ಅಲ್ಲಿ ನುುಂಂದದ್ದು ಕಂಡನು | ಮುಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸನಿರಲಿದಿರಲತಿ 
ಮೆಲ್ಲನನು ವಕ್ಸ್ ಳ್ದ ಭಯಂಕರ ವಕ್ರ ವಾಗಿರಲು || 
“ಏಲ್ಲ ಸಭ ಳೇನೂ | ಬಳ್ಳಿ ಕಾಡೆ ತೋಳೆರಡಂ . ನನ 
ಕೆಲ್ಲ ನಿಲಂಕುವ EE ಖಳಗೆ 1! ೨.೨೮ || 
' ಇವರು ಕಬಂಧನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ 'ಬೀಳುತ್ತಾ ರೆ. ರಾಮ ಲಕ ji 

“ಆತನ ಕೈಗಳೆರಡನ್ನೂ ಕತ್ತ ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತೋಳು ಕಡಿದ ಕೂಡಲೇ 
ಗಗನಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಪ್ರ ಶಿ ಸುತ್ತಾ ನೆ ̀ ನೀವು ಯಾರು ಜೀವರೋಕದವರೋ 

ಅ ಶ್ರ ಕೊಡದವಕೆ ? | 

ರಾಮ ತನ್ನೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿವರಿಸುತಾ ನೆ ಆ ರಾಕ್ಸ ಸನೂ ಕೂಡ 
” ತನ್ನೆ ' ನಿವರ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಗಂಧವನ್ನ ಸಿ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಮೋಹಿಸು 
ತ್ರಿಕ ಒಮ್ಮೆ ಅಸ್ಟ್ರಾವಕ್ರ ಮುನಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರ 



ಶೀತಿ ಶಾಸ ಬಂದೊದಗಿತು, ರಾಮನಿಂದ ನಿನಗೆ ೫ ಪನೋಕ್ಷ ಎಂಬ ಪ್ರತಿ 
ಶಾಪವೂ ದೊರೆಯಿತು. ದೇನರಾಜನಾದ ಇಂದ ನನ್ನು ಎಡುರಿಸಿರುಚ್ತದ 
ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಕುಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಕಟ್ಟಿಗೆ 
ಒಟ್ಟ ಬೆಂಕೆ ಕೊಡು. ಸುಡಲ್ಪಟ್ಟಿ ಹ ನನ್ನ ಓಂದಿನ ನಿಜರೂಪವನ್ನು 
ಪಡೆಯುತೆ ಠೀನೆ ಅಂತೆಯೇ ರು ೪ಜ ರೂಪದಿಂದ ಆ ಚ ೯ ಎದ್ದು 
ಬಂದ. ರಾಮನ ಸ್ತಿತಿ ಮಾಡಕೊಡಗಿದ. 

ಪ್ 

ಸ್ಕೋತುನ ರುತ ಹತೇ ಮೆಟ್ವದ್ಯ ಸುನೋ ರಾಮಾತಿ ಸಂಭ್ರಮಾರ್ತ | 
ತ್ಪಾ ಮುನಂತನ ಸನಾಡ್ಕ ೦ತಂ ಮನೋಃ ನಾಚಾಮಗೋಜಡರಂ |! ೨೮ ೫ || 

' ಸೂತ್ತ್ಮಂ ತೇ ಲೂಪಸುವ್ಯಕ್ತಂ ಥೆ 
ದೃಃ ಗೂ ಪೆನಿ ತೆಶತ್ ಸರ್ವಂ ದೈಶ್ಠಿಂ ಜಡಾತಕಂ || ೨೯.೯ || 
ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ 

ba ರಾಮು ಗ ] ಸ ಹ ಸಂಭ 
ನನ 

ಪಿ ತಿ ರಹಿತ ಸಿ ಹ ನೀ | | ಕೃತಕ ದೇಸದ ಯ ನ 
ತತಿರಯಾನ್ಯ ದ ನನು ಪೊಗಳುವಡಳಣೆ ತನಗೆಂದ || 35-೨೮ || 

ಮಂಡೆ ನಲವತ್ತ ಸೆಯ ಪದ್ಯ ದವರಿಗೂ ರಾಮನಸು ನಿತಿಯೇ ಗುಣಗಾನನೇ ಸು ರಾಮನಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಧರಸ ದಾನ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರ 
ವಾಗುವ, ಸನಾಶನನಾದ ನನ್ನ ಹು ಸಾ ನಕ್ಕೆ BR A ಎಂದು ಹರಸಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಕತಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. 
ಜಯ ನಮೋ ಘಃ ರಾಮಭದ್ರ ನೆ| ಜಯನನೋ Wi ವಿಗ್ರಹ ಜಯನವಮೊ॥ ಪರಮಾತ್ಮ ಹ ರಘುನಾಥ ಸುಖಖಾಥ . ಯೂರು 

: ಜಯಭಕುತ ಜನ ಯನೂಧ ಪಾಲಕ್ | ಜಯ ಜಗನ ಯಂ ಚ್ ವತ್ಸಲ . ಜಯತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೇವ್ಯ ಮೆಂನಿಜನ ಭಾನ್ಶ ಸುಪ್ರಾವ್ಯ || ೪೧-೨೮ || 
ಗಂಧರ್ವ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ _ ಮಜ ಆಶ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ಶಬರಿಯಿದ್ದಾ ಛೆ ಆಕೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ಆಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಕ 

ನಂತರ ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಥೆ ದುಷ್ಟೈಮ ))ಗಗಳಿರುವ ಕಾಡನು ಬಿಟ್ಟು ಶಬರಿಯಾಶ್ರ ಮದ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಕ ಅಭಿ ಶಬರಿಯು ಆ 
ಕುರಿತು. | 



a ad | 

ಹೀನ ಜಾತಿಯುನಳಾದ ನನಗೆ” ಗುರುಕರುಣದಿಂ 
ನಿನ್ನ ನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊಗಳುವಡು ಎಂದು 
ಎಂದಾಗ, ರಾಮನು ಭಕ್ತಿಯೇ ಎಲ್ಲವದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಕೆಗೆ 

ಎಕರ 

ಬಂದಿರೈ ಪ್ರೀ ರಾನು ಲಕ್ಷ ಒಡೆ | ರಿಂದು ತನ ನ್ಸ್ ಅಯಕೆನು: 
'ತಂದಂ pO Se ೨ ಆಗಿನ ಜ್ರ ನೀವೆ || 

GL eK (1 

ನ ಸಂಹೋಷಡೋಂಪುಳಿ | ಯಿಂದ ಸಂಭ್ರ ಉಸುತ್ತ ಜಲವನ2 ತಂದು ತೊಳೆದಳು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಂ ೨ ಪುಕೆಜನ || ೫೨; || 
ಪಾದೋದಕವನ್ನು ತನ್ನ ಮೀರ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು ನೆಂತರ ವಿಧಿಂ ಕ್ಷೆ ವಾಗಿ ಆವರನ್ನು ಪೂ ಪೂಜಿಸಿದಳು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ್ನ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದರು. ಅವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನನಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದೇನೆಂದಕ್ಕೊೆ 

| ಇಲ್ಲಿಗೇ ತಾ ಬಹನು ರಾ ಘನ | ನಿಜ್ಚರಿ ನೀನೀ ಸ ಭದಿ ತನ ಜ್ಞ 
ಪಲ್ಲರೆಪ ದ್ಯಾ ನನಶಿ ಸು: ಸಿರೆ ಸುಖನಿಂದ “1! ` 
ಬಲ್ಲೆ ವಾ ತ್ರ ಚಿತ್ರ ಕೂದಿ | ವಲ್ಯ ಭಯ ಸಹಿತೀಗಿಳಿವು ಫೆ 
ವಲ್ಲ $ ನಾಥನು ಜಾಡು ಸ ಹತೆಂಸರವಂಂದು 5 (| ೧೨ ೨೯ | 

ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಬರವನು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅ. 

ದ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನವಾಯ್ತು 

ಳಿಯುವದಿಲ್ಲ 

ಕಹೇಯ ಕಟ್ಟು 
ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸೇವಾವಿಧಾನವನ್ನು - ಸದಕ್ಕೆ ನನ ಥಯನ್ನು 
ಹೇಳುವದು ನನ್ನ ಅವತಾಸ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಸವೆದು. ಇನ್ನೊ ಬ್ಬಿರಿಗೆ 
ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವದು. ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸೇನಿಸುವದು. ದಾನ 

Kr 

RN 

ಧರ್ಮ ಮಾಡು ಜು ಯನು ನಿಯಮಾದಿ "ಮುಖ್ಯ ನಿಯಮಗಳನು 
ಅನುಸರಿಸುವದು ವಿಷಯಾಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ವೈರಾಗ್ಯಪರನಾಗು 
ವದು. 'ಜೀನಭ್ರಾಂತಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಅತ ತತ್ವ ವನ್ನು ತಿಳಿಯುವದು. ನವವಿಧ 
ಭಕ್ತಿಯ ವಿವರವನ್ನು ತಿಳಿಸ ಸ ನೆ. 0 ಸತ i 
ನಿನೆಗೆ ನನ್ನ್ನ ದರ್ಶನವಾಯ್ತು. ಈಗ ನನಗೆ ಸೆ ವೃತ್ತ್ವಾಂತ್ತ ತಿಳಿ 

ಸ ತನ್ನ ೯ ದೇಹದ | ಫುಲ್ಲ ಲೋಚನೆ ಜಟಕ 
ಯೆಲ್ಲಿ ಚೋರರು ಕೊಂಡಂ ವೊಯಂ್ವಿದ ನೀನು ಕಂಡಿಹೆಯು |1| 
ಬಲ್ಲಡಂಸುಕೆನೆ ಶಬರಿ ನುಡಿದಳು | ವಲ್ಲಭನಂ ನೀ ಬಲ್ಲೆ ವಿಶ್ವದ 
ಲಂಳ್ಳ ಹನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ೯ಂತರಿ ಜಗದಾ ಯಿ ‘Has || 

ಕ ರೀತಿ ಹೇಳಿ. ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾವಣನು ಕದ್ಣೊದು ie ಸ ಐದ 
ಅಶೋಕಾವನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿ ರುತ್ತಾ 2ನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಪಂಪಾಸರೋವರವಿದೆ. 



೭೪ 

ಅಲ್ಲಿ ಖಯಸ್ಯಮೂಕ ಪರ್ವಶದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವನಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಆತನ ಗೆಳೆತನ 
ಮಾಡು ಆತ ನಿನ್ನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕನಾಗುತ್ತಾನೆ. 

ಎಲೈ ರಘುನಂದನನೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡು 

"ನೆ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲ ನಿಭುವವನಾಗು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಗ್ನಿ 
ವೇಶ ಮಾಡಿದಳು, ಪಂಚ ಭೌತಿಕ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊನೆದು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು 

ನಾನಾಜಾ ನ ಫಿಶೇಷ ಮಂತ, ನತತಂ ತ್ಮಾ | ಸ 
Roe ಇಒ ಹ ಇಮೊ "ಛಿ 

ರಾವವಂಂ ಶ್ಯಾನಂತನಂಂ ಸ್ಮರ ಹೃದಯ ಭಾಂತಂ ಭಜದಧದ ೦ ಬಂಧ್ 1೪೨-೨೧೦ ॥| 
ಯೆ » (10 

ತ ಅನುವಾದ ಕನ ಅರವಾ 
ಹೆ 

ಕಾನ ್ ನೂ ಕರ್ನೂನನುಳಿಸು ನಾನ | ಭ್ಯಾನುಕೆದ ಜು ಪತ್ರ ತಂತ್ರದ 
ಸ್ 

ನೇಮು ನಿಡಿದಜಾ: ನ ವಿಷಯೆನದೆಭನನು ಐಂ, || 
೧3 ಲಿ ನ 

ಾಇವಂಂದದಿ ಭಜಿಸಂವೆ ಚಿದಾತ್ಮ | ಶ ಮು ಕಾಯು ಮನೋಹರ -ಗ್ರ 

ರಾಮೆನನು ಭಜಿಸುವುದೆನಂು ಕೀಶ್ಲರ ನಿರೂಪಿಸಿದ | || ೪೫-೨೯ |, 

ಹೀಗೆ ಕವಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕ ತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾ 
' ದ್ದೆ 

ಣೆ ನ ಷೆ ಇಲ್ಲ ನಕು ಯಣವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 

ಬರೋಣ ಇನ್ನು ಕಿಷಿೀದಾಕಾಂಡತೆ 

ಶಬರಿಯು ಕಿಳಿಸಿದಂತೆ ರೂಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಪಂಪಾ ಸರೋವರದ 
ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿರು ಇಲ್ಲಿ ಸರೋವರದ ವರ್ಣನೆ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿತ್ತಾ ನೆ. 
ಬರುತ್ತಿರುವ ಅವರನ್ನು ನೊಡಿದ ಸ.ಗ್ರೀವನು ಹೆದರಿ ಬೆಟ್ಟದ ` ತುದಿಗೆ 

ಹೋಗಿ ಹನುಮನನ್ನು ಕರೆದು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದನು 

ಈ 

3 ಭೀತಿಯಲಿ ಸುಗ್ರೀವನೆಂಡನು | ವಾತ ಸಂತನೊಡನಾರು ನೋಡೆ 

ಭೂತಳದಿ ಬಹ ವೀರರನೊ ನೀ ಹೋಗಿ ವಟುವಾಗಿ || 

ಜಾತಿ ವಿಪ್ರತ್ತವವರಿಬು ಬಾ | ರಾತಗಳ ಮೇಣಿನ್ನ ನಿವರು ವಿ 

ಘಾತಿಸಲು ಕಳುಹೆನೆಲೆ ಬಾಲಿಯದಾರರಿವರೆಂದ . || ೮೩೦ ॥ 

wd 

ಇದು ಸಂಕ್ಛೃತ ಶೊ ಕದ ಅನುವಾದ. ಸಂಸ್ಕತ ಶೊ ಕ ಹೀಗಿದೆ 
೧೨ 9 

ಭಯಾದೂಪ ಹನೂನೆಂತಂ ಕೌ ತೌ ನೀರನರೌ್ ಸಖೇ | 

ಗಚ್ಛ ಹ:ಸೀಹಿ ಭದ್ರಂ ತೇ ಬಬುರ್ಭೂತ್ತಾ ದಿ ಜಾಕೃತಿಃ 11 ೮.೧ || (4 | 



-೭೫.. 

ಅಂತೆಯೇ ಹನ ನುಮಂತ ಬಟು ರೂಪ ಶಾಳಿ ರಾಮನ ಬಳೆ ಹೋಗಿ ವಿನೆಯದಿಂದ ಪ ಪ್ಲಿಸಿಡ, ' 

ಬಂದು ಏನಯಂದಲೆರ ರಾಮಂ | ಗೆಂದನಾ 
ರಂದವಾಗಿಹ ವೀರ್ಯ ಶೌರ್ಯೋದಾರ ನಿಕ್ರೆ ಮರು || 
'ಇಂದುದೆಸೆಯನು ಬೆಳೆಗುಣರಿ ರಫಿ 1 ಯೆಂದದದಿ ತನು*ಕಾಂತ್ರಿ ಭಾಷ ರೇಗೆ ನೆ 

ಜೆ 
ಛಂಜದಲಿ ಮೂಲೋಕ ಕತ: ೯ಗಳಿನ್ನ ವ ವಂತಳೆಂದ 11 ೧೧. ೩೦ |; ಹೀಗೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಪೂರ್ವೊೋ ತ್ತರಗಳನ್ನೆ ಲ್ಲ ನಿಜಾರಿಸಿ ತಿಲ 

ವಿಚಾರ 
ತಾನೆ. ತನ್ನ ನಂಚಯವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ ವಾಲಿಯ ವಾಗಿ ತಸುತಾ 2ನೆ. ತಾನು ಹ ಕಷ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಸುಗ್ಮೀವನನೆ ಸಲ ಮಾಡುವಾ ಎನು ತ್ತಾನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಆವರೀರ್ವರೂ ಆಶನ ಹೆಗಲನೇಟ ಹುಳಿಶು ಸುಗಿ ವನ್ನ. ಬಳಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸೀತೆಯ ವ ತನನ್ನು ಹ ತಾನೆ ನಾನು ನಕ್ನಿ ವ್ರ ಶ್ರ 13೧ 33 ನಿ ದತೀಲಿಸುವಾಈ ಯಾ 

ಬ್ಬನಿಂದ ಒಯ್ಯುಲ್ಲ ಡುತ ರಾಮಾ ಬ ಬಂದನ Mice] ಎ | ಸ್ರ್ರೀರತ್ತ ವೊಂದನ್ನು ಕಂಜಿ. ಆಕೆ ತನ್ನ ಆಭರಣಗಳನ್ನೆ ಲ ಗಂಟು ಕಟಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ದ ಸದು ಅದು” ಗುಹೆಯಲ್ಲಿಡೆ, ಹಾ ತೋರಿಸುಕೆ ತ್ತೆ. ಸ್ ಚೇ ಆವನ್ನು ತಂದು ತೋರಿಸಿದ ಆದು ಸೀತೆಯದೇ ನಡು ಭಿಮ 
ರಾಮ, ಬಹು ಜಃ ಖಪಟ್ಟಿ ನಂತರ ರಾಮಸುಗ್ರೀವರಿಬ್ಬರೂ ಅಗ್ನಿ ಸಾತ್ರ್ವಿ 
ಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಗೈದರು, ನ 

lef 

ye 

ಇನ್ನು ಸ ಸಂಗಕಿಯನ್ನು ನೇಳು ಎನ್ನುತ್ತ ಮಾಯಾವಿ ರಾಕ್ಷ- 
ಸನ ಕಥೆ ಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥವನಾದನು. ಬಾಲಿಯೆ ಕಥೆಯನ್ನೂ ಹೇಳಿದ 
ಆತನೆ ಭ ಯದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇರುವಂತಾಯಿತು ಎಂದೆ. 
ಸಮನ, ವೃತ್ತಾ ಂತವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ. ಇದನ್ನು ಕನಿ ಸುಲಭವಾದ ಪದ 
ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಾ ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಾಲಿ ಬರುವದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವೃತ್ತಾಂತ 
ವನ್ನೂ ದುಂದುಭಿ ರಾಕ್ಷಸನ ಸಂಗತಿಯನ್ನೂ ಹೇಳುತಾ ನೆ. ಬಾಲಿಯನ 
ವಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ರಾಮನು. ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
ತೋರಲು ಉದ್ಭುಕ್ತ ನಾಗುತ್ತಾನೆ 

ದುಂದುಭಿಯ ಶರೀರವನ್ನು ತನ್ನ ಪಾದಾಂಗುಷ್ಕ ದಿಂದ ಹತ 
ಜು ದೂರ ಎಸೆಯುತ್ತಾನೆ ಚು ತಾಳವ್ವ ಷ್ಟ ಕೃ ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾಣ 

ಕ್ಲೇ 

(Ye 

ಗೆ 



ಕ್ಲಿ. 

ದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ರಾಮನ ಸಾವ ಮರ್ಥ್ಯದೆ 
ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ- ಆಗ ಸುಗ್ರೀವನಿಂದ ರಾಮನ ಸ್ತುತಿ ಕೊನೆಯ ಕೋಕ 
ಹೀಗಿದೆ. 

ಅಂಗಾನಿ ತೇ ಪಾದರಜೊ! ನಿಖಿಶ್ರ' 

ತೀರ್ಥಾನಿ 'ಬಿಭ್ರತ್ತ್ವಹಿ ಶತ್ರುಕೇತೋ || 

ಶಿರಸ್ತ_ದೀಯಂ ಭನ ಪದ ಜಾ ಕ್ಕ | 

ಜ್ಜುಷ್ಟಂ ಪರಂ ರಾಮನಮತ್ವಜಸ್ತಂ | 11 ೯೧_೧ || 

ಆದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದೆ. ' | 
ಆಂಗ ನಿಜನಾದಾಬ್ದ ರಜನಿ | ಶೃಂಗವಾಮತ್ತನೆಂಪ 

ಲಂಗಳಿಂ ನೆನೆಯಲಿ ಶಶೇಣ , ಪರೇಣ್ಕಕೇತುಖನ || 
ವಂಂಗಳಾ ಬ್ದ ಭವಾದಿನಂದ್ಯ ಹ | ದೆಂಗಳಿಂದನು ದಿನವು ಸೆರೆ ಸಾ 

ಷ್ಟಾ ಂಗದಿಂದಡಿಗಡಿಸೆ ನಖುಸಲೆ ಬೇಕು ತಾನೆಂದ 

ತೀರ್ಥ ಜ 

11 ೫೫_೩೦ || 

ಇಂತು ಸುಗಿ ಗ್ರೀವನೆ ಮನದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಿ 
ಯನ್ನು ಯುದ್ಧ ತ ಕರೆ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ .ಸುಗೀವನು 
ಕೆಸಿ ೈಂಧೆಗೆ pi, ಗರ್ಜಿಸಿ ವಾಲಿಯನ್ನು ಯುದ್ಧ ಕ್ಕೆ ಕರೆದ ಮಾಲಿ 
ಸುನ್ರೀವರೊಡನೆ ಘನಘೋರ ಯುದ್ಧ 

ತನನಾಪತಂತೆಂ ಸುಗ್ರೀವ 8 ಶೀಘ್ರಂ ನಸ ತಾಡಯೆತ್ | 

ಸುಗ್ರಿ ೀವಮುಹಿ ಸಿ ಸಭಾಂ ಜಘಾನ ಕೊ "ಧ ಮಯೂರಿ ತಃ | 

ಜೀ ತಮುಪಿ ಸುಗ್ಗಿ ವ ಚಾ ಕು ದೌ ಪರಸ್ಪ ರಂ 

ಅಯಂಧ್ಯ ತಾಮೇಕರೂಪೌ ದ ಎಸ್ಸಾ ರಾಮ್ಮೋತಿ ನಿಸಿ ತಃ | 
ನನುುಮೋಚ ತದಾ ಬಾಣಂ pe ್ರೀನವಥಧ ಶಂಕಯಾ 

ಇದರ ಕನ್ನಡ ರೂಸ 
ಇಲಿ ಬೇಗದಿ ಬಂದು ಮಂಷ್ಟಿ ಯೆ | ನೆಂೀಳನಿಸಿ ಸರಿಗ್ರೀವನೆದೆಯ ಛ 

ಢಾಳಿಸುತ್ತೆರಗಿದನು ಘನತರ ;ಿಂಹನಾದದಲಿ , ತ (1 ೫-೩೧ || 
"ಲ್ಲ ಹುಸಿಹೋಗೆನುತ ಬಾಯಲಿ । ಭುಲ್ಬನಿಸಿ ಸುಗ್ರೀನ ಹೊಡೆದಚೆ 
ತಳ್ಳ ಳಿಸುವನೆ ಬಾಲಿ ಮತೆ ತೈೆರಗಿದನನುಜನುರವ || 
ಘ್ಲಿಸುತ್ತಿ ಶ್ರಿಂತೊಬ್ಬರೊಬ್ಬರು | ವಂಲ್ಲ. ವೀರರು ಹೆಣಗುತಿಕೆ ಸಿರಿ 
ಮಲ ಖು ಭನಂ ಬೆರಗಾದ ರೂ ನೆರಜೊಂದೆಯಾಗಿರಲರಿ 

| ಇಬ್ಬರೊಂದೇ ರೂಪವಾಗಿರೆ | ಸರ್ಬಗೆತ ಶಂಕಿಸುತ ಶರನಸು . 
' ತೆಬ್ಬಿನಿಂ ಬಿಡದಿರ್ದನೆಚ್ಛ್ಚಡೆ ಸಖಿಯಳಿವನೆಂದು || 

11 ೭_೨|| 

|| ೮.೨ || 

(| ೬೨೩೧ ||. 



ಹೀಗೆ ಸುಲಭಕ್ಕಿ ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಸಿದ್ದಾ ನೆ, 

ಮುಂದೆ ಸ ಓಡಿಬಂದ ಸುಗಿ, (ನನ ಬೇಡಿಕೆ ತನ್ನ ನ್ನು ಕೊಂದು 

ಬಿಡು ಎಂದು. ರಾಮನ ಸಾಂತ್ವನ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ “ಇ ಯೆವದರಿಂದ 

ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ ಕೊಂಡು ಬಿಡುವೆನೋ ಎಂಡು ಸಂಕೆಯವಾ- 

ಯಿತು ಈ ಸಂಶಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಮೂಲೆಯನ್ನು ತೊಡಿಸು 

ಜು 8 ಯನ್ನು ತೊಡಿಸಿದರು ಇನೊ ಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು 

ಎಂದು ಹೆರಿದುಂಬಿಸಿದನು ಈ ಬಾರಿ ನಿಶ್ಚ ಯವಾಗಿ ನಾಠಿಯನ್ನು 

ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಆಶ್ವಾಸನೆ. 

ಸುಗ್ರೀವ ಬಂದು ಫುನಃ ಯುದ್ಧ ಕೈ ಕರೆದಾಗ ವಾಲಿ ವಿಸ್ಮಿತನಾದ 

ವಾಲಿ ಪುನಃ ಯುದ್ಧಕೆ ಕ್ಟ ಹೊರಡಲು ವಕ್ ಹೆಂಡತಿ ತಾಕೆ ತಡೆ 

ಯುತ್ತಾಳೆ. ಸುಗ್ರಿ ps ಯಾವನೊಃ ಬಲಿಷ್ಠ ನ ಸಹಾಯ ವೊದೆಗಿರಬೇಕು 

ಅಂಗದ ಬೇಟಿಗೆ “ಹೋದಾಗ ತಂದ ಸುದ್ದಿ ಯನ್ನು 'ಮಾಲಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, 

ಶ್ರೀರಾಮ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸುಗ್ರೀವನೆ ನೊಡನೆ. ಸಬ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಿತ್ಯಾದಿ 

ಯಾನಿ ಆಗ ವಾಲಿಯ: ಮಾತು- | | 

ಮು ನಾರಾಯಣನೆ ಕಾಣಾ ! ಬೂವಿಂ ಭಾರನೆಸಿಳುಹೆಲವಮಂರ' 

ಸ್ತೋನು ಬುಧರಕ್ಸಾರ್ಥವಿಂದನೆತರಿಸಿದನಂ ! ಬಂದರ 1 

ಸ್ತಾಮಿಯೆಂಬುದ ನಾಸ) ಕೇಳಿಹೆ | ನಾವಂ ರಹಿತಾ ೦ತನದ್ವಯಂ 

ನಾ ಮಹಾತ್ಮನ ಭೀತಿ ತನಗೆತ್ತಣಡಂ ಹೇಳೆಂದ || ೨೦.೩೧1 

ಆತಂವಂ ಶ್ರ:ರಾಮಗೆನ್ಸ್ನನ ರೀತರನ್ಯರೆನಿಸ್ಸುದುಂಬೇ 

ಜಾತ ಹಗೆ ಕೆಳೆ ಮಧ್ಯರೆಂಬೀ ಬಗೆ ಮೊದಲೆಯಿಲ್ಲ | 

ಏ್ರೀತಿಯಿಂಂ ಕರೆತಂದು ಪಂನೆಗಾ । ನೀತನುನ ನನಂಧಿ ಯಂಲಿ ಕೆಡಹುವೆ. 

ನೋತು ಸಲಹನೆ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಮ ೨ ಭೃತ್ಯ ವ ನಾತ್ಸಲಸು || ೨೧.೩೧11 

ಹೀಗೆ ತಾರೆಯನು ON ಸಮಾಧಾನನಡಿಸಿ ಯುದ ಕ್ರೈ ಹೋಗುತಾ ವ 

ಫೆನೆಘೋರ ಯುದ್ದ. ರಾಮ ಒಂದು. ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು” ವಾಲಿಯನ್ನು 

ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮುಹೂರ್ತ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿದ ವಾಲಿಯು ಎಚ್ಚ wp 

ಎದುರಿಗಿರುವ ಶ್ರಿ (ರಾಮನನ್ನು ನೋಡಯ್ರಾಕೆ ನಿ. ಮನೋಹರ. ರೂನನಾದೆ 

ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ನೋಡಿ ns ಸುತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೆ... ನಂತರ 

ತನ್ನ ನ್ನ್ನ ಹೆಣಡೆದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ಆತನಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಷೇನಣೆ "ಮಾಡುತ್ತಾ ಗ 

ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನೇ pC 



ರಾವಜನ ಕುಲಸಹಿತ ಬಂಧಿಸಿ | ಜೀನಿ ಸೀತೆಯ ಲಂಕೆ ಸಹಿತೆನ 

ಗಾವಗಣ್ಯವು ತಾರನೇ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲಿ ತಾನು || 

ಶೋವಿದನು ಧರ್ನೀಷ್ಮ ರಾಘನ | ದೇವನೆಂಬಂದು ಲೋಕ ವ್ಯಾಧರ 

ಭಾವದಿಂ ವಾಸ ಬ ಹಿತ £ನಗೆ ॥ 4೫.೩೧11 

ಲ ಪೆ ತಾ ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ 

ರಾಮ 0 ಷ್ ಹ ತನ್ನ 10. ಅರಿತು ರಾಮನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾನೆ 

ನಂತರ ರಾಮಕರ ಸ್ಫರ್ಶವಾದ ನಂತರ ವಾಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 

ದಿವ್ಯ ಜೀಹ ಪಡೆದು ಸೋಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ re 

ಈ ಸುದ್ದಿ ತಾರೆಗೆ oN ಡೆ ಮೂರ್ಛಿತಳಾಗುತ್ತಾಳೆ ಎಚ್ಚ ತ್ತು 

ಗೋಳಿಡುತ್ತ “ನಾಲಿಯ ಕಳೇಬರವಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಬಾಲಿಯೆನ್ನು 

ಕೊಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲು ಎಂದು ರಾಮನಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡು 

ತಾಳೆ ಆಗ ರಾಮ ತಾರೆಗೆ ತೊ (ನದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವಳ ಮನೆ 

ಸ್ಪನ್ನು ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸ ಸುತ್ತಾ ಫೆ: ನೇಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಡಲು ಉಪ 

ಡೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತತ್ತೋಇದೇಶದ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು 

ನೋಡಬಹುದು. 

ದೇಹವಿಂದ್ರಿ ಯಂ ನಷರರಂವಾಯಸನ ಸ | ವರೂಹವಂತೇಕರಣದಿ೦ಂದಲನಿ 

ಕ ಇಹಿಯೊತಂವಂನೆಂದ ಸು ಕಂಡಾ ತಜಭಿಮಾನದಲಿ || | 

ಹೋಹನಜೆಯಡೆ ಬಳಿಕ ತಿಳಿವನು | ಸೋಹವೆಂಂದು ೩ರಾವಲಂಬ ನಿ 

'ರೀಹ ಸತ್ಕಸ್ತಾನುಭನ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ದ ನಿಜ ಪದನ (| ೨೪ 25 || 

'ನಿತ್ಠನದ್ಭಯಂ ಶಾಂತ ನಿರ್ನುಲ | ಸತ್ಯನೇಕನಮಾಯನಕ್ರಿ ಯೆ 

ಪೃತ್ಯಯರಾದಿ ನಲಕ್ಷ ॥ £ಷ್ಮಳ ನಿರಜ ನಿರನಂದ್ಯ |! 

ಸಂತ್ತ ಗಗನ ಶನೀರ ಹೆ ಲಂ | ವೃತ್ತಿದೂರನಖ ಖಂಡ ಶಾ ಶೃತೆ 

ವಸ್ತು ತಾನೆಂದರಿದು ಸದ್ಮನನ್ನಿ ಸೃನಹನೆಂದ 5 || ೨೫.೩೨ || 

bdo ಚ ಹೇಳುತ್ತಾಕೆ | | 
ತ ನುಳಿದು ಭಾನಿಸಂ | ತನ್ನ ಓಿಜರೂಪವನೆಯಂನುದಿನ 

ಫೆನು ತಿರರಿ  ಬಡಣಿನ್ನ ನನರ ಗನ ಸಾಲದಲು ||) 

ವಂ? ಸನಾ ಜನ್ಮ ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ 'ನೆನ್ನ ಭಕುತಿಯ ನೀನದರಿನಂ 

“ನನ್ನ ರ ರೂಪವ FA bsg ಲೇ cc 1) ೨೮-೩೨ || 

ನಂತರೆ ರಾಮ ಸುಗ್ರೀವಗ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೆ. ಈ ಜು 

ಜನ 



ಎರರ್ 

ನೆನ್ನು ಮಗನೆಂಕೆ ನೋಡಿಕೋ. ಈ ವಾಲಿಯ ಶರೀರವೆ 
ಸಂಸ್ಕೃರಿಸು ಸ್ಯ ಮ ಕಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ ಸ 
ಸುಗ್ರೀವನ ಪಟ್ಟಾ ಸ ಭಿಷೇಕ. ಲಕ ಕಟಾ ಈ ನಲಸ ಮುಗಿಸಿ 
ಬರುತ್ತಾನೆ. ಬ ಮಳೆಗಾಲ ಪಾ ರಂಭವಾವ್ತಂ ರಾ ಶಿ 
ಪ್ರವರ್ಷಣಗಿರಿಯ ಶಿಖರದ ಗುಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ks ಆಳಿ fs 
ಸುಖವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿ ರುವಾಗ ಜಬೋಕ ಹಿಶಾರ್ಥವಾಸಿ 
ರಾಮನಲ್ಲಿ. ತತ ಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗದ ನಿಜಾ ಸರವನ್ನು ತ ತಿಳಿ 
ಕೊಂಡನು. . 

ನಿನ್ನ ಪೂಚಾರಾಧ ನೆಟೆ ಸಂ] ಪನ್ನ ಮು್ತಿಗೆ ಸಾಧನ 

ಸ 

ಸ 

ಮುನ್ನ ತದ ಯೋಗಿಗಳು ನಾರದ ವ್ಯಾಸ ಮೊದಲಾದ || . 
| ಮುನ್ನ ಕಮೆಲಜ ಸಹಿತ ಹೊಗಳುವ | ರನ್ನ ಬೇಕೆನಗರಿವ ಪರಿ ಕಲು 
ಹಃ ತ ರಘಂನಾಥ LS ಬೃಎತ್ನಿತ್ಲಿ 8 
ನಿಪ ನೃ ಪನಂಂಖ ವರ್ಜನ ವಾಶೃಮ 1 ಕೊಪ್ಪುವದ ಸ್ತ್ರೀಶೂದ್ರರಿಗೆ ಖ್ 
ತಪ್ಪ “ದತ್ತ ಮು ನಮಂಕುತಿವಜಿವಡೆ ಸುಲಭವಾಗಿಹೆಂದ 11 1 
ಸ್ವಲ್ಪವಾದದ ಸಕಲವೇದದ | ಜಲ ದಲಿ ಹೇಳಿದೆಂದ ಸೇವಕ 

ನಿಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ನುಜಂಗೆ *ೆರಂಣಿಸರಿ ಕೋಕ ಹಿತವಾಗಿ FR; 

ಆಗ ರಾಮ ತನ್ನೆ ಪೂಜಾಕ್ರ ಮವನ್ನು ಲಕ್ಷ ನನಿಗೆ ಸಂಸ್ಟೇನವಃ 
ಏನಂಸುತ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ಸಂಧಿಯ ಪೂಜಾಕ್ರ ಚ ವರದಿಂದ ಕಾಡಿದೆ 
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ರಾಮನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ ಬೇಕು. 

ಕರಚರಣ ವಾಕ್ಳರ್ಮು ಕಇಯಕ | ನಿತುತ nN ತ್ರಗಿ ುಹೆ ನಾಸಿಕ 
ವರ ಮ ಗಂದಗಂಹ್ಯ ವಾಯಂಂ ನಂನಸ್ಸು ಸಹೆ ಬು ys € || 

ಭಿ 
ಪರಿಯಹಂಳಾರ ಚಿತ್ತಾ 1 ಚರಿತದಪರಾಧೆದಹಿ ತಾಹಿತ 

PY ಫ್ಷವಿಂಸು ಕರುಣಾನಿಧಿಯೆ ರಘುನಾಥ 1 ಎ೪ ಗ 

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 

ಇದಂ ರಹಸ್ಮಂ ಹೆರನಂಂಚ ಪಾವನಂ 

ಮೈನ ಸಾಕ್ಸಾಕ್ ಕಥಿತಂ ಸನಾತನಂ | 

ಪಠತ್ಯಜಸ್ತಂ ಯಂದಿ ವಾ ಶೃಣೋತಿ ಯಃ 

ಸಸರ್ನ್ವಿಫೂಜಾಫಲಭಾಕ್ ನ ಸಂಶಯಃ || ೩೮೪ || 

ಸಿ ಈ ಇದನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 



ಎಲೆ; 

ಇದು ರಹಸ್ಯದ ಸಾರ ಪಾನನ | ವಿದು ಸನಾತನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸರ್ವಾ 

 ಭ್ಯುದಯೆನನು ಇನಗೆಂಸೆನೆಲೆ ಸುಃ ಚರಿತ್ರ ಸೌಮಿತ್ರ 1 

ಯಿದನು ಪಠಿಸಲಜಸ್ತ್ರ, ಕೇಳಿದ | ಗೊದಗ ನಗೆ ನೆ ಪೂಜಿಸಿದ ಫಲ 

ಸದರ ತನ್ನಯ ಚ ಮಾಲೆ ಸರ್ನರಿಂಗೆಂದೆ | 1 ೪೦_೩೩॥ 

ಟ್ಟ. ಸೀತಾವಿಯೋಗದ ದುಃಖದಿಂದ ರಾಮನಿದ್ದ ಇತ ಹೆನುಮಂ 

. ಸುಖಲೋಲುಪನಾದೆ ಸುಗ್ರಿ ವನನ್ನು ಎಚ್ಚ ರಿಸಿಡ ಕತಘ ನಾಗಬೇಡ 

ರಾಮ ನಿನ್ನ ಬರವನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿ ದ್ದ್ದಾ ಸೆ: ಎಚ್ಚ ತೆ. ಸುಗ್ರೀವ ವಾನರ 
ಪಡೆಯನ್ನು ಬಾ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತನ್ನ ದೊತಂನ್ನು ೩ ಅದೆ 

ಸೀತಾವಿಯೋಗದಿಂದ ದುಃ ಖಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಮ ೪ ಗ್ರೀವ ಬಂಜೀ ಇದ್ದು 

ನೋಡಿ ಬಹು ದುಃಖಿತನಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಣನೊ Ror, ಮಾತನಾಡುತಿದ್ದ 

ಮ ಗಕ ಲು ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ವ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಬ೭ಲಿಲ್ಲ. 

ಎಲೈ ಲಶ್ಟ್ಮ ಒಡನೇ ನೀನೊನ್ಮು ಕಿಹ್ಟಿಂನೆಗೆ ಹೆ “ ೧ಣೀಗಿ ಸಂಗತಿಯೇನೆಂದು 

೫೫. ಆಡ ಲಸ್ಸ್ಮಣ ನನ್ನು ಶಿಷ್ಠ ಂಧೆಗೆ ಕಳುಸಿಸಿದನು. 

ಅಂತೆಯೇ ಲಕ್ಷ ಸ ಚಡ ಧನುರ್ಜಾಣಗಳನ ಸ ತೊಟ್ಟು 

ಸಿಸಿ ನಿಂದ ಹೊರಟ. we ಪರಮಾತ್ಮ ನಾದ ರಾಮನ ಡುಃ ಖು ನಿವಂಡಿ 

ಬತ್ತ ದೆ. ರಾಮ ಹುಲುಮ ಸಿಜರಂತೆ 'ಫಟಿಸ ಸುವ ಪರಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ, 

ಲಕ್ಷ್ಯ ಒಣ ಕಿಷ್ಟಿಂಧೆಗೆ ಬಂದು ಗರ್ಜಿಸಲು ಅಂಗದ ಬೇಗನೇ ಓಡಿ 
ಬಂದು ಸ ಹಿನ 00 ಬಿನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಸುಗ್ರೀನನಿಗೆ 
ಕೋಪದಿಂದ. ಬಂದ ಲಕ್ಸ್ ಕಾನ ಬರವನ್ನು ರುಶಿದ ಸುಗ್ರೀವ ಲಕ್ಷ ಬಜನೆ 

ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹನುಮನನ್ನು ಕಳುಹಿದ ಹನುಮ ಬಂದು ಲ ಣಿ. 

A ಸಂತೈಸುತ್ತ ಹೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟೆಂದರೂ ನಾವು ಕನಿಗಳಲ್ಲನೇ ? ಆದ್ದರಿಂದ 

ಶಂಕಿಸುತ ನಿಲಲೇಕೆ ಬೇಗೊಳ 1 ಯಿಂಕೆ ಚಿತ್ತ್ವೈಸುವುದು ಕಪಿಗಳು 
; ಬಲ್ಲೆವೆ ನೀತಿಗೀತಿಗಳ |, 

ಕ೦ಕರನು ಸುಗ್ರೀವನಾತನ | ಪಂಕಜಾಕ್ತಿಯರನು ಸಹಿತ: ಕಂ 
ಡಂಕಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವನು ಬಳಿಕಾವಾಚರಿಪೆಯೆಂದ . '॥ ೨೭೨೩೪॥ 

ನಂತರೆ ಅ ಕಿಷ್ಟಿಂಧಾ ಪಟ್ಟ ಣದ ಸೊಬಗನ್ನು ನೋಡುತ್ತ 

ಒಳಸೇರಿದ ಇಲ್ಲಿ ಪುಂದ ವರ್ಣನೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿ ಗೆ ಬಂದಿದೆ, “ಒಳಬಂದ 
4 
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೬ ಜೆ ಮೆ ಇ 

ಉಂಗುರವನ್ನು ಹನುಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೀತೆಗೆ ಕುರುಹು ತೋರಿಸಲು ನೀಡು 
ಮಿ Rey H ಫೆ ಗ್ಯ ಸೆಕ್್ 1! ಆ 

ತ್ಲಾನೆ ವ್ಯ ರಲ್ಲ ಕಂಡ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಸಸನನು ಆತನೇ ರಾನಣನೆಂದು 
[ON ಳ್ಳ 

ತಿಳಿದು ಕಫಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಆ ನನ್ನು ಜೊಂದರು 

ಅವರೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ ಸ್ಥಳದ ನಿವರ 

ಮುನಿ ಹತಿಯಂಲ್ಲಿ ಕೊಂದಂಬಿಕಿ.ವು | ದಂಕ್ ರಾಖಣನಲೆ ನುತ್ನೆವೆ 
೪ € ಓ. ಬ ಜಡ 

9 ಟ್ಟ ರಿ ಗಂಹೆ ಜಾಹು ಓರಿಕೊರೆ ನೌಂಕು ವಂರ`ಹಂಗಳ | 

ಗಟ್ಟ ಬೇಣವನಿರುಬಂ ಸಿರಿಬಿನು | ಕಷ, ಕಂಟಕ ಲೋಜಸ ತಾಲಂಕ 
೯ ಆ ತು 

ದಿಟ್ಟಿ ಜೆಯಲತಿ ಚಿತ್ತ ಬಿಓರೆಂದೆನ್ನ ದರಸಿದವು | ೧೮-೩೫ | 

ನ ಅವೆರು ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ನಿತ್ರಾ ಉರಾದರೂ ಎಕ್ಸೆಯೂ 

"ಸೀತೆಯ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ. ಕಂಗೆಟ್ಟು ಬಾಯಾರಿದರು. ಹ್ ರಡಿಕೆಯನ್ನು ದೂರ 

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಲು ಜು ಕಿ ಯೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಗುಹೆ. 

ಯಿಂದ ಕ್ರೌ ೦ಚ ಕೇಸೆಗಳು ಬರುವದನ್ನು ಕಂಡು ಅಳಿ ಜಲವಿಹುದು 

ಎಂದು ಊಹಿಸಿ ಆ ಗುಹೆಯ ಒಳಹೊಸ್ಸರು ಅಲ್ಲಿ 

ಮುಂದೆ ಕಂಡರು ಜಲವ ಸುಸ್ಫೈಟಿ | ಕೇಂದ, ಸೀಲಾಪಮಂವ ಓಡ್ದಲಿ 
Ne 

ಚಂದ್ರ ಳೆಲ್ಬದ್ರ್ರಿನುದ ಮೊಲಿರೆ ಪೃಕ್ಷನಿತರಗಳಂ 1| | 

ಮೊಂದೂಂ ಪೊಂದೂ ದ್ರೋಣ ಸನ್ಮತ | .ದಿಂದ ಪುಧೆಂರಸ ಪಕ್ಕ ಭಲದಾ 

ನಂಪದಾನ್ರೊೋಳಿಗಳಂ ಜಂಜೀೀರಾದಿ ಫಲಣಳಲಿ (1 20-೩೫] 

ಐರಲರಿ ಗಂಜೆಗಳಲೆಲ್ಲ ಮಣಿಗಳು । ಹರಿಸರಿಯೆ ಭೂಷಣ ಸುನಸ್ತ್ರವು 

ಫರಮು' ಪಾಯಂಸ ಭಕ್ಷ ಲಡುಕಪೂಪನಿಡ ಬಿಗೆ || 
ಆ (2 

ಪರಮಂ ದಿವ್ಕ್ಯಾನ್ಷ್ನಗಳು ಸಹಿತವೆ | ಹಿರಿಯ ಕಜಾ ಯಗಳ ರಾಶಿಲಸಿ 
ಕ ಯ 

ಹೊರೆಯೆಲಾರೂಸಿಲ್ಲ ನರರಹರೊಳಗೆ ನರ್ಜಿತವು 1| ೨೨೩೫ || 

“ವಿ ಕೆ ಎ ಖಿ ಎಂ 

ಮುಂದೆ ಧ್ಯಾನಸ್ಮಳಾದ ಯೋಗಿನಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಕಂಡರು ಆಕೆಯ ಹೇಳಿ 
ದ | ಇ | 

ನೆಯಂತೆ ವಾನಂರು ತಮ್ಮ ವೃ; ಸಂತನನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಬಳಲಿ ಬಂದ 

ನೀವು: ಇಲ್ಲಿಯೆ ಫಲಸಕ್ವ್ವಾನ್ನ ತಿಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಂತರ ನನ್ನ ವೃತ್ತ ಂತವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು ಎಂದಳು ಬಾಯಾ 

ಡಿಕೆ ತೀರಿಸಿ ಬಂದ ಆವಕೊಡನೆ ನ್ನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು, ಈ ರೀತಿ 

ಹೇಳೆ st 

ಶ್ವಕರ್ಮನ ಮಗಳಾದ ಹೇಮೆಯೆಂಬವಳ ಸಖಿ ನಾಮ ಪ್ರ ದೇಹ 

ನಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಫೀನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರು. 



ಸಿದ ಮತ ತ್ತು ಹೇಳಿದ. 

೮೩. 

ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಕಪಿನಡೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವದು, ಅವರನ್ನು 
ಸತ್ಕರಿಸಿ ರಾಮನ ಬಳಿ ಸೇರು ಆಗ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಯದಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು 

1] ಕ ರಾಮನ ಬಳಿ ಹೋಗು ತ್ತೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲ” ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಳ್ಳಿರಿ. 

ಮ ನು ಗುಹೆಯ ಹೊರಗೆ ಬಿಬ್ಬಿ ನಾರು ರಾನುನ ಬಳಿ ಹೋಗು) 

ತ್ತೇನೆ ಅಂತೆಯೇ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಜ್ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಫೆ. ನಾನಾ 

ರೀತಿಯಿಂದ ರಾಮನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಳೆ 

29 

ನವಿಂಸುವೆನು ರಘುಕುಲ ಲಲಾವಂನೆ | ನನಿಂಸುವೆನು ಶರಾಜಾಪಧಾರಿಗೆ 

ನ8೦ಸಂವೆನು ಸುಗ್ರೀವ ಸೌವಿಂತ್ರೀ ಸಮೇತಂಗೆ || 

ನಪಿಂಸುವೆನು ಸಂಜನಾರ್ತಿಹಾರಿಗೆ | ನನಿಂಸುನೆನು ಖಳಥೂರ್ತ ವೆ ನ್ಮೆ ರಿಗೆ 

ಸಖಂಸುವೆನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೆ ತನ್ನಾತ್ಮರೂಪಂಗೆ || ೪೬೨೩೫ || 

ಹೀಗೆ ಹಲವು ಬಗೆಯಾಗಿ ಸುತಿಸಿದ ಅವಳಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ತನ ನ್ಸ 

ನಿಜ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ ಆವಳು ರಾಮ ಸಾಲೋ 

ಕೃವನ್ನು ಪಡೆದಳು. 

ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಕಪಿಗಳು ಪುನಃ ಸೀತೆಯನ್ನ ರಸತೊಡಗಿ 

ದರು. ಎಲ್ಲೆ ಯೂ ಸೀತೆ ಕಾಣದಿರಲು ಕಪಿ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಮನಾದ ಆಂಗದ 

ನಿರ್ನಿಣ್ಣ ನಾದ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸೀತಾಮಾತೆಯ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ. ರಾಜಾಜ್ಞೆ 

ಯನ್ನು ' " ನೇರವೇರಿಸಲಾರ ದಾದೆವು. ಏನು ಮಾಡಲಿ | ಸುಗ್ರೀವನಾದರೋ 

ಘಾತಿಸದೆ ಬಿಡದೆನ್ನ 8 ನಾಳೆನೆ : ಭ್ರಾತೃ ಪತ್ಲಿಯಂ ಮಾತೃ ಸನೊಯಂನು 

ಪಾತಕಿಗೆ ದಯನಿಭ್ಲನಾತನ ಕಯ್ಯ ಜಾಂ ಹ [| 

ಮೋತನನ ಬಳಿಗೈೈ ದಡೇ ನಾ ಸ ನೀತರದಲೆಲ್ಲ ವರು ಸಾನವು 

ಯೆ ತೆರ ಸ ಯೆನುತ ಕಣ್ಣಿ Nef ಸೂಸಿದನು | ೫-೩೬ |] 

ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣಿ ೇರಿನಿಂದ Ee ಅಂಗದನನ್ನು ಕಂಡು ಹೆನುಮ ಸಂತೈ 

ವಿಚಾರ್ಯತೇ ಕಿಮರ್ಥಂ ತೇ ದುರ್ನಿಚಾರೋ ನ ಯುಜ್ಯತೇ 
ಸ 9 ಎದ pl ನ ಸ ನ ದೂ ೧೭ ದಾಜ್ಜೊಲ್ರತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯಸ್ಸ್ವ್ವಂ ಹಿ ತಾರಾ ಪುತ್ರೊಣ್ತಿತಿ ವಖ್ಲಭಃ 11 ೧೦-೩ 1] 

ರಾಮಸ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾತ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ತ್ವಯಿ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರವರ್ಧತೇ 

ಅತೋ ನ ರಾಘವಾದ್ ಭೀತಿಸ್ತವ ರಾಜ್ಞೋ ವಿಶೇಷತಃ 11 ೧೧-೭ || 

ಅಹಂ ತವ ಹಿತೇ ಸಕ್ಕೋ ವತ್ಸ ನಾನ್ಯಂ ನಿಚಾರಯಂ | 



ಗಂಹಾವಾಸಶ್ಚ ನಿರ್ಭೇದ್ದ ಇತ್ಲುಕ್ತಂ ನಾನರ್ಲ್ದೆಸ್ತಾ ಯತ್ [| 
5 ೪ ಫ್ ke ಸ 

ka ಕ ೬ ಔನ 

ತಬೇೇತದಾವೂ ಬಾಣಾನಾನರಿಭೇನ ೮ ಕಂ ಜಗತ, ಯೆ || ೧೨-೬೭ || 
೬ 5 ತಲ 

ಅದನ್ನೇ ಕನ ಡದಲ್ಲಿ 
ಚ್ಮ ಛ್ಮ 

ಕಾಳ ಇಗ ಮೆ | “ ಬ po PN ಆದನು ಕೇಳಾ ಹನಂಮೆ ಮೆಲ್ಲನೆ । ನಯದದಿ ತಿ ಸಿಯಂಗದನ ಸಯ 
ಟು ನ ಕ್ 

ne ಸಾ is ಿ [ea pd KN ಓದನು ಸುಡಿದನು ನಿವಗದೇೇ8 ಹಂರ್ಷಿಚಾರನಿದಂ || ನಿ 
೭ ಲೆ + ಗಂ i ಬಿ ್ಥ ಶೀಲಾ ರಾವು ಲಕ ಣ 

ಇ 

ರಜೆಯು ಜೀನದನೋಲಂ ಕೆಂಡಿಹರನುದಿನನು ನನ್ನ || ೭೨೭೬ || 

ಲಾಷರಿಗಾ ಸುಗ್ಗೀವಗಿದು ಡಿ | ಹೈದನ ನಿನ ಲಯ ಹಿರಿ 

ಹಹಸ್ಸಾಕ್, ಹಣ pe ಹ್ ಳಾ ಎರಿ 

eee ಮಾಡ ಶ್ಮಿಪೆಸ) ಸಂದೇಹ ಬೇಡಿಬಕೆ ॥ 

ಈ ಮುಹಿಯೌ ಗಂಹೆಯೊಳಗಿರುನವೆಂ | ವೀ ಮರುಳು ವಾನರರು ನುಡಿದೆ 

ರಾಸು ಬಾಣಕಭೇದ್ಮದೆಡೆಯೆ೨ಂಔೇ ಜಗತ್ತೆ ಯದಿ || ೮೩೬ || 
ಬ 

ಹೀಗೆ ಅರೂಚಾನವಾಗಿ ಸಂಸ್ಣತೆದ ಅನುವಾದವನು, ಕನ ಡದಲ್ರಿ 
ಎ ರು ೩ 

ಸುಲಭ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುತ್ಗ ನೆ. 

ಹನುಮನು ರಾಮನ ಮ ಇಲಸ್ತ ೂಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಂಗದನಿಗೆ ಮಾಡಿ 

ಕೊಡುತ್ತಾ ನೆ ಮತ್ತು ತಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿ ವೆ. 

ಎಂಬ ಸೂಕ್ಷ ನ ತಿಳುಸುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ. ಸಂಸಾರದ ಸುಖದುಃಖ 

ಗ ಸ್ಚರಷ್ಟೇ ಕ ಇನವುಗಳ ನಿವ ನೀಡಿ ಅತನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ 

ಪಡಿಸುತಾ ನೆ 

ಮುಂದಿರುವ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಪಿಗಳು ಸಂಭ್ರಾಂತರಾಗು 

ಇರೆ ರಾಮಪಾದವೇ ಗತಿ ಎಂದು ಕಪಿಗಳು ಕುಳಿತಾಗ ಮಹೇಂದ್ರ 

ರ್ವತದಿಂದ ಒಂದು ಹದ್ದು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಇಳಿಮೆ ಬರುತ್ತ ಈ ಹೊತ್ತು 

ನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರೆ 

ತೊಡಗಿತು. ಕಪಿಗಳು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾದರು ಇಮಕಾರ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲದೇ 
ನನುಗೆ ದುರ್ಮರಣ ಬಂದೊದಗಿತು. ರಾಮಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಡಿದ ಅ 

ಜಟಾಯುವೇ ಪ್ರಣ್ಯವಂತ ಎಂದಿತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಕೆ ಕೊಳ್ಳ ತೊಡ 

ಗಿದರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಸಂಪಾತಿಯು ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ 

ಜಟಾಯವಿನ ವಿವರ ತಿಳಿದ ಆ ಸಂಪಾತಿ ಹೇಳಿದೆ- ತಾನು "ಆತನೆ ಅಣ್ಣ. 

ಅವನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯದೆ ಸಹಸ್ರ J ಇಯಿತು ಈಗ ಆತನಿಗೆ ಉದಕಾಂ 
ಗ ಯನ್ನು ಕೊಡುವೆ. ಸಮುದ್ರದೆ ಬಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಕತಿದೊಯ್ಕೆರಿ ನಂತರ 

೧] 

ea ೫೬. 

ರ್ಜ 



ಎ. 
ಪ 

ಸೀತ್ರೆ ನೂರು ಯೋಜನ, ದ 
RR) K 

ನ ದೂರದಲಿಕ ವ 

೨ ದಲೇ ಲಂಕೆ ಕಾಣುತಿದೆ. 2 

ನಂತರ ಸೀತಿ ಯ ಸುದಿ ಹೇಳೆ 

ನಮಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಚಂದಮ ಮುರಿಯನಿ ಸಂತತಿಗೆ 8 ಇ ಬಿಚೆ ಸ, ಬ ಕೈ ಸ್ಗ 

ಕಷ ಲ 

ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಫ್ರಣ್ಯ ತೀರಿದ 
ಬರುತ್ತಾನೆ ನ ಅಹಾ 

ನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಸೇರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ರಕ್ತ ರೇತ ಇ 
14 f 

4. ೬3 ಫಿ ಚ ತ 

ನಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ರಮಿಸಲು) ಕಲಲ ಸ: ಧರಿಸಿದೆ ನಂತ ಈ 
ಕಾಲಕೆ, ಶಿ "ರದ ಬೇಕಿ ಬೇರೆ ಅನಯನೆ ಹೆೊಂದುನನೆು. ೫ 
ನಂತರ ಯೋನಿ ಮೂಲಕ SPE ಲ ಗ 

ಯವ ನೆ ಮೊದಲಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖದುಃ ಬ 

SS ees ತವಾಗಿ ಅನು ವಸನ ಬ ಚ್ 

ರಿಂದ ಸಟ ದುಃ ಖವ್ವ ನ್ನು ಬಿಡು ಇ 2 ee ಕೆ pe 

ಕಹಿನರರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೀತೆಯ ವಿಷಯ ತಿಲಿಸು ಆಗಿ: 
| ಪೆಕೃಗಳು ಪುನಃ ಹುಟು ವವು ಈಗ ನೋಡಿ ! ನ ನ 

ತೊಡಗಿದೆ. ನೀವು ಸಮುದ ವನ್ನು ದಾಟಿ ಸೀತೆಯ ಡು ಬಜ 
ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಹಾರಿಹೋದನು. ನಿ ಸಮುದ್ರ 

ವನ್ನು ಲಂಭಿಗುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. ಪೃತಿಯೊ: ಡಿ: 

ಕೌ ಇಕಾ ಸ ನ 

ಮ 1 1 ಚ 

ಟ್ರಿ A 

ಲ ಸಿ 

ತಿಯೊಬ್ಬನಸೊ ತಾನು 

ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಾರುನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಂಗದ ತಾನು ಹೊಳಿ ಬುಲಿ 

ಎಂದ ಆದರೆ ನೀನು ಹೋಗುವದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಸಸ en 

ನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಹಡಿಸಿದ. ನಂತರ ಹೆನುಮನನ್ನು ರೋರಿಸಿ ಲನ: 

ಸಮುದ್ರ ದಾಟ ಬರಲು hogs 6 ಜಾ ಉಸುರಿದ: ಹಣು ತು ಹ ಶ್ “ಟಖ 
ಸೌ ಬೆಡ ಗ hey 

ಬ್ಮೆ 
ಇಯಂ ಅಣೆ 

೯ 



. ೮೬ 

ಯಾದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಂಡೇ ಬರುತೆ ತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ 

ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಕಿಪ್ಟಿಂಧಾಕಾಂಡ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಡೆ | 

ಇನ್ನು ಸುಂದರಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಬರೋಣ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಐದು ಸರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಡದ ನಿಷಯವನ ಸ್ಸ ಶನಿಯು ನಾಲ್ಕು ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಬರುವ ಸುಂದರ 

ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ 

ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾ ೇಲಂಘನ ಸ ದಾಟು: 

ಕನಿ ಸ್ರೂರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಹನುಮ ತೆ ದೆಶ ನಾಮಗಳಿಂದ ನ್ಕುತಿಸಿದ್ದಾನೆ 
ಯು 

ಹನುಮನಂಜನೆಯಾತ ಸಂಭವ | ಘನ ನಂಪಾಬಲ ನಾಯಂನಂದನ 
ಈ 

ಚಿನಂವನಿಯಜಾ ರಾವು ನಿಸನು ಪಖನಿಗಂಣನ 

೬ $ ಗ J 

ಪದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾದ ಶೊ ಕ ಸಂಸ್ಕ ತದ ಆಫಾತ ರಾಮಾ 
ಶೆ ೮೧ ಭಿ 64868 ಜೆ) 

ಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 

ಹೆನುಮ ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನ ಶಕ್ತಿ 

ಯುಕ್ತಿ ಯೆನೆ ನು ಪರೀ ಕ್ಲಿಸಲೋಸುಗ ದೇನತೆಗಳು ನಾಗಮಾಕಿಯಾದ ಸುಡ 

ಯನ್ನು ಕರೆದು ಹನುಸುಂತನಿಗೆ ನಿಘ್ನನ ವನಿ ಸಗಲು ಹೇಳಿದರು. ಅವಳು 

ಏನತ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನೀನು ನನಗೆ. ps eS ನು ಎಂದಳು. 

ತೂಗಿನೋಡಳು ಬಂದು ಮುಡಿದಳು | ಬಾ: ರುನ ಹನುವುಂತ ಹೊ! ಟ್ಟೆ 

ಹೋಗಂ ಕೊಟ್ಟ ರೆ ದಿ£೩ರೆ:ಗಾಹಾರವನು ನಿನ 11 ೧೦-೩೮ || 
ಹ 

ಹಸಿವು ಘನೆವೆನಗೆಂದಡೆಂ ಹೌ 

ಗುಸೂರಿ ವಾರ್ತೆಯ ದೂತ ಕೃತ್ಯ : 

ಬಸುರ ಹೊಗುನೆನು -ತಾಯೆ ನನ್ನಾ | ಗಸದ ಮರಾರ್ಗವನೆನಗೆ ಕೊಡು ಬೇ 

ಗಂಸಾರಬೇಡಾ ಸುರೆಸೆ ನಮೊ ನಮೂಯೆಂದನಾ ಹನುಮ || ೧೧-೩೮ || 

ಅದಕ್ಕ ಅನಳು ಒಪ್ಪುನದಿಲ್ಲ ಬಾಯಿತೆಕೆದೇ ಬಿಟ್ಟಳು ಹನುಮ 

ಬೆಳೆದ. ಆಕೆ ಮತ್ತೂ ದೂಡ್ಮದಾಗಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಳು. ಹನುಮ ಮತ್ತೂ 



ಬೆಳೆದ, ಅಜಿ ಮತ್ತೊ ದೊಡ್ಡ ದಾಗಿ ಬಾಯಿ ತಕೆತೆದಳ್ಮು ಟ್ರಗ ಹೌ 
ಅಂಗ ೪ ಗ 
ಪತ ನಿಷ | ರೂಪಧರಿಸಿ, ಅವಕ “ನಾಯಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹೊರಬಂದೈ ತ: ಜೂ oN ಮಾ ಾತಿನಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಂಜಿ ಕಾರಣ ನವಣೆ 

ನಿಂದೆ ಹೋಗಗೊಡು ಅವಳು ನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿ 
ದಿಸಿ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಯ ನಂತರ ಸಮುದ್ರರಃ ಜನ ಡೊ ಟಿಕೆ ಸ ಇತ್ತೆ 
ಮೈನಾಕ ಸರ್ವತದಿಂದ ನಿಶಾ ಂತಿಗಾಗಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಹನುಮ 

ee Ry NN 

ತಿ ಶಿಖರವನ್ನು ಹಸ್ತದಿಂದ ಸಶಿ ತಾನು ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿದ ಸುತರ 
ಬರುವ ಕತ ಸೆನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂಜಿ ತೆರಳಿದೆ. ನೇತರೆ ಸನುಮಸಿಗೆ 
ಛಾಯಾಗಾ ನಯಾದ “ಂಹಿಕೆಂಯ ಶಿಡಿತ್ನ ವೇಗ ಪಂಗೂತ ತೆಲ್ 

ಕಃ ಲ್ಲ AA ಕಾರಣವನ್ನ ಸುತ್ತ ಕೆಳಕೆ ೨ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯ ತ್ ಸಿಂಹಿಕಯನ್ನು ನೋಡದ 
ಆಕೆಯನ್ನು Ee ಮುಂದುವರಿದ. 

ಳುವಂ ವಿಚಿಂತ್ರ್ಯ ಹನುಮಾನಥೋ ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಸಾರಂರೆುತ್ತ್ 

ತತ್ರ ದ ಷ್ಟ ಮಹಾಕಾಯಾಂ ಸಿಂಹಿಕಾಂ ಘೋಲರರೂಪಿಣೇಂ ॥: 
೩ ಸಲಿಲೇ ತೂರ್ಣಂ ಪದಾ 4 ನೇಮಾಹನದ್ ರಂಹಾ 

ಪುನರ ತು ಎತ್ಯೆ ಹನಂಮೋಾನ್ 

ದೇ ತನ್ನೆ ಇದಲ್ಲಿ 

ರು ತಡೆ ದರು. ತನ್ನ ಗದ | $ 

ಕೀರ ಮಾರಂತಿ ಟಂ ಕಾಣದೆ ಕೆಳ, \ 

ಹೋರ ಕಾಯದ ಸೀಹಿಕೆಯೆ ಫಿ | ಕಾರ ರೂಪವೆ ಕಂಡುಧುನು:3 ೫ 

ಖೂರೆ ಅವಳನು ಮೆಟ | ಕೊಂದುಪ್ಪ ಸಿದನು ಮೋಲೆ 

ಮೇಗದಿಂದ ಹೊರಟೆ) ಲಂಕಾಪಟಿ,ಣ ಸೇರಿದ 

ಕೊಲೆಯ ವರ್ಣನೆ 
ಸಂತ್ತಲೂ ಪ್ರಾಕಾರ ಪರಿಕೆಯೆ | ಚತ್ತರಪ ವೆರೀಗೋಲಿ ತೆನೆಗ 

ಕೊತ್ತಳದ ಕಾಹಂಗಳವಂಕದ ರೆಂಕೆ ಡೆಂಕೆಯದ 1| 
ಮತ್ತೆ ವಬ್ರಕವಾಟನೂಟನ । ಹತ್ತ ದೋಜೆಯ ತಾ 

ಯಂತ್ರ. Fp ಹೇಮುವಂುಯದಟ್ಲಾಲ ಗೋಪುರವು 

ದಕ್ಷಿಣಾಭಿವಂಡಿಖೋ ಯಂಯತ್ |; 

ಭವಿಂಡಿಗೆ 

॥ ಪ೨- ಲ: 

ರಾತ್ರೆ ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಟ ಲಂಕೆಯ ಒಳ ಪ ವೇತಿ 

ಬೀಕು [ಸ ಆಲೋಚಿಸಿ, ರಾತ್ರೆ ಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಒಳ ಪ 

ಮಾಡಲು ಹೊರಟ. ಆಗ ಆ ಪುರದ ರಕ್ಟಿಚಿಯಾದ ಲಂಕಿಣಿಯು ಬಾಗಿ 



ಲೆ. 

ಲಲ್ಲಿ ತಡೆದಳು ಹೆನುಮನಿಗೆ ಹೊಡೆದಳು ಕರುಮನೂ ಅಳೆಗೆ ಗುದ್ದಿದೆ. 
ಆಕೆ ಆ ಏಟನ್ನು ತಾಳಲಾರವೇ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಉೌಬ್ಬಳು. ಮೇಲೆದ್ದರಿ ಹೀಗೆ ನುಡಿ 
ದಳು. ವಿಷ್ಣು ವೇ ರಾನಣನನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಜ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವ. 
ರಾನಣನಿಂದ ಸೀತಾಸಹರಣವಾದಾಗ ಒಂದು ಕ ನಿ ಸೀತೆಯನ್ನ ರಸಲು ಲಂಕೆಗೆ 
ಬರುವದು ಆ ಕಹಿಯಿಂದ ನೀಮ ಸೋಲಿಸಲ್ಪ ಡುವಿ ಸ ಇವಣನಿಗೆ 
ಮರಣ ಸಮಿೂಪಿಸಿದೆ. ಎಂದು ತಿಳಿ. ಹಂತಿ ಈಗ ನಡೆಯಿತು ನೀನು 
ಲಂಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದೆ. ನೀನು ಒಳೆಗೆ ಹೋಗು. ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸಿ 
ಯರಿಂದ ಸರಿವೃತಳಾದ ಸೀತೆಯಿದ್ದಾ ಳೆ. ರಾಮನನ್ನು ಸದಾ ನೆನೆಯುವ 
ಪ್ರಿದ್ದಾಳ, oo 

ನನ್ನ್ನ ಪೂರ್ವಪುಣ್ಯದೆ ನಿಶೇಷದಿಂದ ರಾಮನ ನೆನಪು ಬಂತು ಆ 
ರಾಮನ ವರ್ಣನೆಯ ಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಮಾಡಲಿ ! ರಾಮನೇ ನನ್ನ ಸರದೈವ 
ಎಂದು ರಾಮನ ನನ್ನು ನೆನೆದಳು. ಇ ಎ ಸೀತೆಯ ಹಾಗೂ ರಾವಣನ ಶರೀರದ 

ರಾಮನ ಬಲಭಾಗ ಅದುರಿ 

sie ಲಂಕಾ ಹಟ್ಟಿ ಣದ ಒಳಸೇರಿ ಎಲ್ಲೆ ಲೂ ಸೀತೆಯರಸಿದ. 
ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಾಣದೆ ಜಾ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅಲ್ಲೂ 
ಕಾಣದೆ ಲಂಕಿಣಿ ಹೇಳಿದ ಕುರುಹಿನ ಪ ಪ್ರಕಾರ ಆಕೋಕಾನನಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ 
ಅಲ್ಲ ಸೀತೆಯನು ನಿ ಕಂಡ. 

ವಾನನೀಯರ ಮು ಕ್ಯ ದಲಿ ಸಂಶ | ದೀ ಆ ಲ ಲ್ 

ನಾನನದಲಿಳಿನಶ್ರು ಜ ಲ ಮಲಿನಾಂಬರಂಗಳಲಿ [ 
ಜ್ಞಾ ನದೇವತೆಯವಃ ಓಗಿಳೆದಂ | ತಾಪತ ಪ್ರಿ ಯಂ ರಾಮು ರಾಮಾ 1 
ನೂನಿನೀ ಬಗೆದೊರೆದಲಾಯೆನುತೊ ಸ ಕಂಚ || ೪೧೩೮ || 

ರಾಮ ಕಾ ರ್ಯನನು ನ್ನ ಬ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹನುಮನಿಗೆಸಂತಸ 
ಅಷ್ಟ ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಿಲಾರವ ಕೇಳಿಸಿತು ಆದೇನೆಂದು ನೋಡಲು ರಾವಣ ತನ್ನ 
ಸತಿಯರೊಡಕೆ ಬರುವದನ್ನು ಕಂಡ ಇತ್ತ ರಾವಣನ ಮನದ ಚಿಂತೆ 

ನೀತೆಯನರಿ ತಂಬೇಸುದಿನ್ಸಾ [ ತೇತಕಿನ್ನೂ ಘಿ ರಾಮುನಂ 
ಘಾತಿಸಲು - ತೆಸ್ನು ನನು ಪುಣ್ಯ ವಿಹೀನ ನಾನೆಂದ ; || ೪೪೨೬೩೮ || 



ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಇರುವ ರಾವಣನ ಹ 
ಸಪ್ ಕಲ ಸೋ 

ಣಿಗೆ ಬಂದ ಕವಿಯನ್ನು ಆ ಸೀತೆ ಕುಳಿತ ಣಾ ಇ ತ] 

ಸೀತೆ ಮತ್ತ ಷು ಜತೆ ನಿವಂತೆ ಕ ಎ ಜ್ಯ ಎ ನು ಜು ಖಿ ೦3 ಮಾಡುವೆ. ಎಇವತ ಅದವ ಹ 
ರಾಮನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಲಿ. ರಾಮ ಬೇಗ ಬರಲಿ ಎಂದು ಜತ ಹ ಎ 
ಅಶೋಕಾವನಕ್ಕೆ ಬಂದ. ರಾಘ ಸ ಜರ ಕ ಕ್ಷಸಿಯರಿಗೆ ಸೀತೆಯು ತನ್ನನೆ ಇ) ಮಾಡಲು ಅಜ್ಜಾ ಸಿದ. 

ಸೀತೆಯೂ ಕೂಡ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ತ್ರಣವನ್ನಿ ಟ್ಟು ಹೊಂಜು ರಂಬಣಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದಳ 3 hd pS po ರಾ ಸೋ 
ದಳು. ನಾಯಿಯು ಯಜ್ಞದ ಕವಿಸ 

ಳ್ i ತುಡುಕ. ವಂತೆ ನೀನು ನನ ನ್ನು ತಂದುಬಿಟೆ, ನಿನ್ನ ಅವತಿ ಸಿ? 
ಆಗುವದು. 

ತ 

ಹೆೊಂಜ ನೀ ರಣ ಗಣೆ ಜೂೂಂಡ ನೀ ರಾಘನತೆ ಗೆ ಹನನ | ಕಂಡು ಬಾರಾಸನನ ಬುಸು ಮ್ನ ಲ ಛೆ ಮ್ ಬೇ ಬಬ ಇಳ pl ರ್ಜ ಸಜ ಇ ಕ ಶರಧಿಯ ತಟ್ಟ್ಟ ಶರದಿಂದ || 
ಸ್ರ pe ಕ ಕ್ ೫ | ) i 
ಕೆಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹಿ ತ ನಿನ್ನನು | ಖಂಡಿಸುವೆ ಬಲಂ ಫ್ರತ ರನು ಇಹ 
Da 4 med ಹ ಕ ಕಾ ಇಲ್ ಹು 

4 ತಿ 

ಕ5ಇಂಡರಿ. ಕೋಹನ ಬಿಡಿಓ ನಿಯಂ ಹೆರೆಯಂ ನಿಜ ಫುರಕೆ 1೬1013 

ಸೀತೆಯ ಪರುಷ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಹೊದೆಯಲು ಹೋ”. 
ನನು ಮಂಡೋದರಿ SE ರಾಕ್ಷಸಿಯರಿಗೆ ಸೀತೆ ಶನ 
ವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿ ರಾವಣ ಹೋಗುವನು. ರಾಸ ಸಸಿಯರು ಓಗಿ 
ಭರ್ತೇನೆ ಮಾಡುವರು ಆಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಜಟೆಯು ತಾನು ಸ್ಪಷ್ಟೆ ದಲ್ಲಿ ಕಂಡ 
ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವಳು ರಾಮ ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದು ಸೀತೆಯು 
ಸೆರೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದು ಸೀತೆಯನ್ನು 
ಸೆರೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. ರಾವಣ ಕತ್ತಲೆಯ ಜಃ ಹ್ರುಬಿನ್ನ 
ಕೂಂಡು ತೆಂಕಮುಖನಾಗಿ ಸಕಲ ರಾಕ್ಷಸರ ಸಹಿತ ಹೋಗುವರು ಎಂದಿ 

ತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲು ರಾಕ್ಷಸಿಯರು ಹೆದರಿ ಕಂಗೆಟ್ಟ ರು. 

ಮರದ ಮೇಲಿದ್ದ A ರಾಮಚರಿತೆ ಯನ್ನು ಸುಶ್ರಾವ್ಯನ-” 

ಕೇಳುವಂತೆ ಹೇಳುವನು ಸಂಪಾತಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಉದೆಧಿಯನೆ 

ದಾಟ ಲಂಕೆಗೆ ಬಂದು Ap ಸಾತೆಯನ್ನು ಕಂಡೆ. ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮ 

ನಾಗುವನು. ಕರ್ಣಾನಂದಕರವಾದ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸೀತೆ ಸಂಶೋ 

ಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಸ ಅಪ ಶೋ ಅವರು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು 



ಇಡ್ಲಿ ಛಿ 

ಎಂದಳು ಹನುಮ ಬಂದು ಸೀತೆಯ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತ ಸೀಡೆ ಶಂಕಿತಳಾಗಿ 

ಸುಮ ರಲು ಹನುಮನೆಂದ.' 

ರಾಸನಾಢಉಮಚ ಚಂದ್ರಗೆ | ಟಾ ಸುಗಿಸಿವ ಸಚಿನನು 

[Ns \, iC 3 ೫ 

ಪೂರ್ವ ಕಥ ಯನ್ನ ಜು ಬವರಿಸುತ 

ಬರುವಾತೆ' ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ರಾಮ ಮ ) 

ತ್ತಾನೆ ರಾಮನಾಮಾಂಕಿತ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಪದೆ ಸೀತೆ' ಬಹಳ ಹರ್ಷಿ 

ನೀನೇ ನೋಡಿದಿ ಇನೆ ರಡು ತಿಂಗಳ 

ಗ್ 2 (|, ಸ ಇ C 22 ಡು (ols ಸ್ರ 79 pe Ai ಛೀ 

ಸುತಾ ಳೆ ರಾವಣನ ದರ್ಹವನು. 
ಇನ್ ಸ a 

) ನನಗೆ ಅನಕಾಶ ಅಷ್ಟರೂಳಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದೊಯ ಖು ನಂತೆ 

ಹರರ ಗ್ದ ಹೇಳು ಎಂದು *ುರುಶಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಚೂಡಾರತ್ನ ವನ್ನು ಚ 

ಮಂತನಿಗೆ ee ಇತ್ತು ಕೌತಾ ಸರನೆ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು. 

3 ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಹನುನು ತನ ಜಗಳ ಜು 

ತೋರಿಸಿದ. ಸೀತೆಗೆ: ಹೆರುಷವಾಯ್ದು, ನೀನ, ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ರಾಮನಿಗೆ 

ತಿಳಿಸು. ನಿನಗೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹರಸಿದಳು. ನಂತರ 

ಹನುಮ ಈ ರೀತಿ ಆಲೋಚಿಸಿದ 

ಒಡೆಯ ಮಾಳುಡ ಮಾಡಬಾರಹಂ । ನಡೆಯೆ ಬಾರದು ಕಾರ್ಯದೋಕರಡೆ 

ಜಡದಥದಧಮಂದುತ್ತರದವೊಲರಿಗಳ ದೇಶ ಹೊಸ್ಸ ಲ್ಲಿ || 

ನಡೆಯನರಿತವಶದಂಗರಣದಿ: ತಾ;|-ಕಡುಗಲಿತ್ತವ ತೋರಿ ಕಂಚಿತ 

ದಡಿಗೆ ದಶಗಳನೊಡನೆ ಮಾತಾಡೈದ ಬೇಕೇ ನ. 1! ೪೨.೪೦ || 

ಈ ರೀತಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ಆ ವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡತೊಡಗಿದ 

ಪ್ರಕಾರ ಗೋಪುರಗಳನ್ನೂ ಧೈಂಗಗೊಳಿಸಿದ ರಾವಣ? ಸುದ್ದಿ ತಲುಸಿತು, 

ಕಸಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ರಾ ಕ ಸರನ್ನು ಕಳುಹಿದ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಂತಕನ 
ಮನೆಗೈದಿದರು. ಪಂಚ ಸೇನಾಸತಿಗಳು ಅಕ್ಷಯ ಕುಮಾರ ಮೊದಲಾದವ 

ರಿಲ್ಲರೂ ಹೆತರಾದರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಜಿತುನಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಕೈ ಕಟ್ಟು 

ಬಿದ್ದು ರಾವಣನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ 



ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರ ಹಸ ಸಮ ಭವ ೨ ೨. | 

ಜ್ ಹರ ತಿ ರಾಕ್ಟ್ಪ ಸರನ್ನೆ ಲ್ಲ ಕ ನೊಂದೆ 9 ನಿನ್ನ ೨ ಮ 
- ತ್! ಇತಯ 

ತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಪ್ರ ಶಿ ಸಿದ ಹನುಮ ಉತ ರಿ ಸಿದ 

ಶಾನು ರಾಮನ ದೂತ ಸೀತೆಯರ ರಸ ಸ ಫ ಸ್ತ mM ರ 

ರಸಲು ಕದ ಬವ ೨%" 
ಸ್ಟ 3 24 4 ಯನ್ನು ಕಂಡೆ ಕನಪಿಚೀಸೆ ಹ ಗಮಿಗುಣವಾಗಿ ಮಂಡೆಲಿಡೂ ಮರಗಲನ್ನು ಜಸ 

ನ ನ ನ್ನ್ನ ಹೊಡೆಯಲು ಠಾಕ್ಷ ಸರು ಬಂದರು ನನ್ನನ್ನು ರವಿ A 
ನ ಹೊಡೆದೆ ಅವರೆಲ್ಲ "ಮುಂಣ. ಹೊಂದಿದೆ: ಚ" ತ ನೆ ಡಯಾ hg ಬಗ್ಗೆ ಗ 

ಇಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನಿ ದ್ವಲ್ಲಗೆ ಬಂದೆ ಅಷ್ಟೆ ತ್ರೀ! ! ಹ್ ಡ್ಯ 
ಜ್ನ ಬ ಯ « ಇ ಕ & ಹನುಮ ೮ ನನ ಗೆ ಜಾರ ತಮ್ಮ "ಬುದ ಹೇಳಿದ ಕೊನೆಯ 

ಬಿಡು ಮನ ದ ನತೂರ್ಮಿನವನಂ ರಾಪುನ | ತೊಡರಿಸುದಿರೂ ಶ್ರದ ಶಾನು 
ತಡೆಯದೇ ಭಜಿಸೈ ವಂಹಾಶರಣಾ ಇಗತಪ್ತಿ ಯನ (| “ 
ಸೊಡವಿಜೆಯ ನೊಲಿದಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಯಂ | ವಂದಿ ಮತೆ ಭು *ಒಾಇೂ ಎ | ತ್ ತ ಕ್ ಜ್ ತಿ ಜಾಸು ಪ ಕಾಇವನಾ ಶ್ರಿತ ಬಂಧು ನಿನ್ಶ ದನು fis ೫ ಎತ್ತ 

ಹನುಮನ ಮಾಗಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ರಾವಣನು ಆತನನ್ನು ತೊ, 
ಹೆ ಸ್ಟ್ ಡಾ] 

ಆಜ್ಞಾ ಹಿಸುತ್ತಾ ನೆ. ಸಾ 9 ಅಣ್ಣನನ್ನು ಚ್ಯಾ: ಜೆ ಸತವ ತ್ತಾ "vn 

ಇಮನಿಗೆ ಸಜನ: ಈರ ? ಜೀವ ಭೊಗಕ್ಕಿ. ಎ ಹಾ 
es ಕ್ಷೇತ ಚತ 

ಲೇಸು ಎನ್ನು ತ್ರ ಆತನ ಬಾಲವೆನು ಸುಟ್ಟು ಕಳುಹುವ ತೆ ಪಮ್ಮಒಳನಿಗೆ 
ಆಜ್ಞಾ ಹಿಸುತಾ ನೆ ದೂಶರು Br ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ನುಮಿಗೆ 
ಅಗ್ನಿ ಯಿಂದ ಯಾವದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. 
ತನ್ನೆ ಬಂಧನನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಬಾಲದ ತುದಿಯ ಬೆಂಸಯಿ: 
ಇದೇ ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣವನ್ನೇ ಸುಡುತ್ತಾನೆ 
ಭಯಂಕರ ದೃಶ್ಯ 

ತಾತಹಾಹಾ ತರುಣ ಹಾಹಾ । ಭ್ರಾತ ಹಾಹಾ ವಾಗ 

ಪ್ರ ಹತ 

ಲಂಕ ಸಿಡಿ 

ಮಗನೆ ಹಹ 

ಮಾತೆ ದಾಹಾ ಕೆಟ್ಟ ಕಟ್ಟೆ ವು ಕಿಚ್ಚು ಬಲಂಗಿಚ್ಚು || ಎ 

ಮಾತಿಗಗಸರಪಿಲ್ಲ ದುಂರೆಯೋ | ಸೀತೆಂಯುನು ಖಳತಂದು ನನ ನ; 

' ಬೂತು ಮಾಡಿದನಕಟಕಟಿ ಯೆಂದುದಂ ಖಳವ್ರಾತ ಓಟ ತಾ ಹತ] 



ನಾಗ್ನಿ ತೆಗಳೆನೆ | 

ಹತ್ತಿ ಹೊಡಕರಿಸಿದಂದು ನಾವಕ ಗಹದ ನುಧ್ಯದಲಿ || ೪೧೪೦ ॥ FS © 

ಹೀಗೆ ಲಂಕೆಯನ್ನೈ ಬ. ವಿಭೀ ಹಣವ ಸೂ. ಬಿಟ್ಟು ಕ್ 

pe ನಂತರ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಜು! ಸೀತಾನ ಮಾತೆ 

ಗ್ರೆ 4 ps [3 ಲಿ 

gC 

ek 2೬ ಲ್ಲ CR 
Le 

4] ಇ. ಶಿ 
+ Ue 

'2 [3 ಯ್ಯ 3 ಈ © pe § 6 [3 G Cj ೮ ೨3 ಎಸ್ ಹೆ 
ಭನ 

ವು ಮಾಡದೆ ಹೋಗ ರಾಘವ | ಸಡಿಗಳನು ನೂ ಕಂಡು ಬೇಗದಿ 

ಸಹಿತ ಸುಗ್ಗೀನವ ಲತೆ ಣ ರಾವಂರೊಡಗೊಂಡು |) 

ಭ್ರ | ನಂಡಿದಃ ಭತಿ ದರ£ಖದಲ್ಲಿ ಶತನಗಾ 

ಯು ರಾವಂನ ನಾರ್ತೇಯರಿಯದದೆಂತೂಳಿವೆಸೆಮುತ | 

ಹನುಮ ಪುನಃ Sige Rosh sis ಹೊರಟಿ. 

ಹನುಮ ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಕಪಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹನುಮ ಸೀತೆ ಈ 

ಯನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದ. ಹರ್ಷಚಿತ್ತರಾದರು. ಹನುನು ಕಪಿಗಳಿಗೆ ಸಾದ್ಯಂತ 
ವೃತ್ತ್ವಾಂತವ ವೆರುಹಿ ಲಂಕಾ ಪಟ್ಟ ಣನನು ಿ ಸುಟ್ಟೆ ಸರಿಯನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದ 

ಸ ಡವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ರಾಮ "ಹಾಗೂ ಸುಗ್ರೀವ ವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಾ ಎಂದು 

ಹೇಳುತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಪುನಃ ಸುಗ್ರೀವನ ಬಳಿ ಹೊರಟರು. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯ 

ದಲ್ಲಿ ಮಧುವನವನ್ನು ಕಂಡು ಮಧು ಸೇವಿಸುವ ಇಜ್ಜಿ ಅವರಿಗಾಯಿತು. 

ಆಂಗದನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯಂತೆ ವಾನರರು ಮಧು ಸೇವಿಸಿದರು ವನ ರಕ್ಷಕನಾದ 

ದಧಿಮುಖನು” ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸುಗ್ರಿ (ವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದವರು. ಸುಗ್ರೀವ 

ಸಂಬ್ರಿ (ತನಾಗಿ ಹೆನುಮದಾದ್ಯ ರನ್ನು ಕೊಡಲೇ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ | ಹೇಳಿದ 

ಚ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಆಂಗದ ಮೊದಲಾದವರು ಕೂಡಲೇ ಸುಗಿ ಸವನ 

ಬಳಿ ಹೊರಟಿರು. ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ರುಬದರು. 

ಹನುಮ ಸಕಲ ವೃ ಶಾ ೨ ಂತದನ್ನು ನವೇದಿಸಿದ, ಸೀಕಿಗೆ ಧ್ಸೈರ್ಯ ಹೇಳಿದೆ 

ಸಂಗತಿಯನ್ನೂ ಸವಸ 

ವು ನೆನೆನನೆದಳು ಹೆಗಲಿರು | ಳೊವೆನ್ನ ಯೂ ನಿಜವಾರ್ತಿಯಿಂದನೆ 

ರಮ್ಮ ಕರಗಂನ Hs ಹೋಗಿಯೆಂ ಹೇಳಲೇ ಸ್ಥಿತಿಯ | 

ಘಮ್ಮ ನೈ ತಹೆ ರಾನಂನಂಜದಿ | ರನ್ನು ಸಂಗಿ ನನಾಂಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 
| ಕ್ಲ ಲ್ಲ. 

ರಿಮ್ಮು ke ಪಡೆ ಸಹಿತ ವಾರ್ತೆ ಯುಂ ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣಕೆ || 3೮-೪೧ || 



೪!) 

ರಾಮನ ಸ್ವರೂಪದ ಗು ಇಗಾನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹನುನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ನೆ 

ನಂತರ ಸೀತೆಯ ಚೂಡಾರತ್ನ ವನ್ನು ರಾ ಮಟ ನೀಡುತ್ತಾ ರಾಮನು 

ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹರ್ಷಿತನೂ ಮತ್ತು ದುಃಖಿತನೂ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ 

ಹೇಳಿದ ಮಾತು | 

ನಿನ್ನವ. ಗಿಯೆು ಕೊಟಿ ಸೈನೆತೆುತನೆ 

ಫಿ ಶಿನ್ ಸಶೊವಿದು || 

ಸ ಯಂನೂತ ಸು | ಸೂರ ಸುಕಕಾಶ್ರುಗಳಲನ್ಸಿದ 

ಲಂಸಠತೋನ ತ ಮುಹಿಮುನಾ ತನ್ನೆರಡು ಫರ್ರಗಳಛಲಿ || ೪2೪0 |! 

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಂದರ ಕಾಂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ 

ಮೊದಲೇ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ವಾಲಿ ತೆ ರಾಮಾಯಣ 

ಕ್ರಿಂತ ಭಿನ್ನ ವಾದ ಅಂಶ ಇದುಲ್ಲಿಯೂ. ಇದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ತಾನು 

ವಿಷ್ಣು ವಿನ ನಿಕ. ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸುತಾ ನೆ. 

ಆರಣ್ಯ ಕ ಎಂಡದಲ್ಲಿ ಶೂರ್ಹನಖಿಯು' ರಾನಣನಿಗೆ ರಾಮನ ಸಂಗತಿ 

ಯನ್ನು ತಿಳಿ ಆ ಚ ರಾವಣ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದಕಿ-ರಾಮ ಮನುಷ್ಯ ನಲ್ಲ ಆತ 

ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಮ ಜ ನಿಂದ ಮರಣಹೊಂಗಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು 

ಪಡೆಯುವೆ. ಆತನು ಭಕ್ತಿ ಗೆ ಬೇಗ ಒಲಿಯುವದಿಲ್ಲ ನಿರೋಧಭಾವದಿಂದಲೇ 

ಆತನ ಬಳಿ ಸೇರುವೆ. ಎಂದು ತಿಳಿಸುವದು. ಹೊಸತರದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ 

ರಾಮನು ಸೀತೆಗೆ ರಾವಣ ಬರುವ ನಿಚಾರ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ನೀನು ಆಗ್ನಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರು. ಮಾಯಾಸೀಕೆ ನನ್ನೊ ಡನಿರಲಿ, ರಾವಣನ ವಧೆಯಾದ 

ಮೇಲೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪುನಃ ಸೇರುವೆ ಎಂದಿತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ, .' ಇದು. 

ವಾಲ್ಮೀಕೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ವಿಷಯ. 

ಹಾಗೆಯೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ವಾಲಿಯು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ 

ವಾಲಿ ತಾರಿ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪದೇಶ: 

ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕಿಹ್ಕಿಂಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವಾಗ ಲಕ್ಷ ನಿಗೆ 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದ ತತ್ಕೋಸದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ರಾಮಪೂಜಾ 

ನಿಧಾನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ಇನ್ನು ಸುಂದರ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಕಥೆ 

ನಾಗಾಲೋಟಿದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಸಂಕ್ಷಿನ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ 



ಎದ್ದ. 

ಜಂಗದನಿಗೆ ರಾಮನ ವಿಚಾರ ಕಿಳಿಸುವದು ಲಂಕಿಣಿಯು ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ 

ಕಿಳಿಸುವದು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ ದಂ ತತ್ವದ ನಿವರಣೆ ಇದೆ. 

ಅಂತೆಯೇ ಇದನ್ನು ನಾಲಿ ಕ ರಾಮಾ ಕೈಂತೆ "ಇನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತತ್ತ 

ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಮಹತ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ ಟಗ 

ಕವಿಯು ತನ್ನ ಥ್ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ : ಗಾಜಿಮಾತ್ಕು 

ಆಡುನುಡಿ ಮೊದ ಲಾದವುಗಳ್ನು 1 ಸಾಕಷ್ಟ
ು 1 ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾ ನೆ. ಕಾವ ವ್ಯಕ್ಕೆ 

ಮೆರುಗು ತಂದಿರುತ್ತಾಕೆ. ಉದ ಸ ಗಿ ಕೆಲವು ಹಾ 

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 

೬ ಆಶುಚಿಯನು ಮುದನಾಯಿ ಬಯಸು ನಮೋಲು 

ಟ್ಟ ರಾತ್ರೆಯಲಿ ಬೇಕೆಂಬ ಪೊಡವೆಂ ನೇತೃವಿದ್ದರು ದೀಪವಿಲ್ಲದೆ ನೇತ 

ಗೋಚಗವನಾಗದಂದದಿ 

4) 

ಮುಸ್ಕುನಂದದಿ ಕ ಕ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಯ 

ವಳ್ಳೆ ಗರುಡನ ಮರಿಯ ತ 5 ಡುಕಿತಿ 

ಅಧ್ವರ ಹವಿಯನು ತುಡುಕಿ ನಾಯ್ಕೊಡು ಕಿಂ ಮೋಲ್ 
ಸ 

ಮುಂಡೆ ಬಸುರಾಯ್ಕೆಂದು ಮುತ್ತೈದೆಯನು ಬಡಿದ ಮೊಲು 

ಹಾವುಗಳ ಕದ್ದೂ ದ ಪರಿಯಲಿ 

ಗಾಳಿಗೊಡ್ಡಿ ದ ನೊಡರಿನಂದದಿ 

ಮರುಳು ಮಾನವ ಮದ್ದು ಮೆದ್ದಾ ಸರಿಯ 

10 ಶಕರಿಯೆ ಸರ್ಪನು ಬಿದ್ದ ಪರಿ 

11. ನಾಯಿ ಬಂದೊಳ ಹೊಳ್ಳು ಹ ಹನಿಯನು ತುಡುಕುವಂದದಿ. 

79 bess ಮೇಲೇರಿ ಬಪ್ಪ ನನೆಂಒಲಿಸ ನವ್ರಡೆ- ನಾಯಿ 

13 ಶಾ ರದಧ್ವರ ಹನಿಯ ನಾಯರಿ ತುಡುಕಿ ಶಿಂದಂಕೆ 

14 18 ನನೆ ಲೋಸ “೫ಜಿ 

15 ಹಾಹೆಗಳೆತ್ಕಲಿತ್ತಲು ಸುಳಿದಡೂ ಸೂತ್ರಿಕನನುಳಿದುಂಟೆ 

| ಪ್ರಕೃತ ವ್ರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣದ
 ಎರಡನೇ ಪ್ರತಿಯನ್ನು 

ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೃತಿ ದೊರಕಿತು. 

ತುನುಖಾ ತಾಲೂಕಿನ ಊರಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಸನೂಪನಿಐವ : ಉಂಚಗೇರಿ 

ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಾ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ, ಹನ ಇವರಲ್ಲಿ ದೊರಕಿತು. 

ಕ್ಲ 

ಐ ೧೦೧ ಇ ಲಾಲಾ ಜಿ ಲು 



ಎ೯೩ ಡೆ 

ಮೊದಲನೇ ಪ್ರತಿಯನ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಂಡುಓಿಡಿಯ 

೫ಜಿ ಟ್ಛ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಸದ ದಭಾಗಗಳನ್ನು ತಿಳೆಯಲು 
ಥಿ 

ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 

ಈ ಪುಸ್ತಕವು. pa ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು ಲ್ಲ! ಅಗಲವಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ 

ಅತ್ಯ ೦ತ ಉತ್ತಮ ಸಿ ಸಿತಿ ಯುಕ್ಥಿದೆ. ಪ್ರತಿಂ ಯೊಂದು 11 ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ 

ಬರೆಯಲ್ಲ, ಟ್ರ Fy ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರವೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿ 

ಬದಿಗೆ ಸಾರು ೭.೮ ಸಾಲುಗಳು ಇನೆ. ಪ್ರಾರಂಭವು ಈ ಟಿ 

“ಸಸಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗಣೇಶ ಶ AE ಸಾ | ನಿರ್ನಿಫ್ಲಮಸ್ತು' 

ನಂತರ ನದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಯುದ ಕಾಂಡದ ಕೊನೆಯೆಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. 

“ ಫ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾ ಯನಮಃ। | ̀ವ 4 ಭವಂತು: 

ನಂತರ ಉತ್ತರ ಕಾಂಹ ಪ್ರಾ ರಂಭವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯನಮಃ 

ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಪ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯಃ 

ನಮಃ ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು | ಅಗ್ರಿ ಮೂಷಿಕ ಜೋರೇಜ್ಯೋ ಶಿವಂ ರಕ್ಷಂತು 

ಪುಸ್ತಕಂ | ನಿಸರ್ಗ ಬಿಂದು ಮಾತ್ರಾ ಜಿ ಪೆದ ಚ | 

ನ್ಯೂನಾನಿ ಚಾತಿರಿಕಾನಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪ್ರ ಪುರುಷೋತ್ತ ಮ ॥ ಕೃತು ಸಂ | 

ಶ್ರಾವಣ ಶುದ್ಧ ೧೧ ಯಲಿ ಗು ॥ ವೆಂಕಟೆರಮಣ ಭಟ್ಟನ ನ 1 ಕೃಷ, 

ಭಟ್ರ, ನ ಬರಹದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪುಪ್ತಕಂ | ಯೂತನ ಪುಸ್ತ ಕಮದಂ [ಕ ಟೂ 
ಸ್ಯಾ 

ಸುಮಾರು 180 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ ಹಂದಿನೆ ನ ತಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. 

ಕ್ರ ತೆಜ್ಞ ತೆಗೆಳು 

೫ ಪುಸ್ತ ರವನ್ನು ತವಕ ಷ್ಟ ತಿಯನ್ನು) ಕೊಟ್ಟ ವರು ವೆಂಕಹ ಪ್ಪಾ 

' ಪರಮಯ್ಯ “ಔೌಗಜೆಯವರ ಮಗ ಪ ಸುಮಮ್ಯ್ಯ ಜಸಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ 

ಅನಂತ ಕೃ ತಜ್ಞ ತೆಗಳು. ಎರಡನೆ ಪ್ರತಿ ಕೊಟ್ಟ ಶಿವಾ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ 

ತಮಟ ಉಂಚಿಗಿ ಇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ pS NR ತಿರುಪತಿ ಡೇವ- 

ನಾ ನಲು ಈ ಪುಸ್ತ ಕಕ್ಕೆ ರೂ 10.000 ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಿದ್ದಾ ಠಿ. 

ಏ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗದ ಮುದ್ರ ಣಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ 

ನೀಡಿದೆ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾ ನದವರಿಗೂ ರು ತೋಟಗಾರ್ಸ 

 ಷೊಸ್ಕಾಟಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಶಿವಾ. ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ ತಮ 



FV. 

ಕುಮಟಾ ಇವರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ಕ ತಜ್ಞತೆಗಳು ಕ ಈ ಕೃತಿಗೂ ಅವರೆಲ್ಲರೆ ಧನಸಹಾಯ ದೊರೆಯಬಹುದೆಂಬ ಆಶೆಯಿದೆ. 

ಈ ಪುಸ ಸ್ಪಕದ ಅಂದವನ್ನು. ಹೆಚ್ಚಿ ಸಲು ಫೊ:ಟೋಗಳನು A ಸೇರಿ 
ಜೀನೆ ಫೋಟೋ ಗಳೆಲ್ಲ ಗೀತಾಪ್ರೆಸ ಸ್ 7 © ಮುದ್ರಿ ತವಾದ 
ರಾವಾ ಇಯಣದೊಳಗಿರವು ಪ್ರ ಪ್ರ ಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ವರು ಹ 
ಕೋನಣಾತೆ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರೀ ಜ್ ಹೆಗಡೆ ಜು ಇವರು. 
ಇದರಂತೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರ ಪ್ರಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಇವರ 
ಪ್ರಸ್ತಕದೊಳಗಿಂದಲೂ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ 
ರಿಗೆ ನ ನನ್ನ ಆನಂತ ಕ್ಸ ತಜ್ಞ ತೆಗಳು 

ಬೊ ಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಎಸ . ಎಂ. ಸುಲ. 
ಕಾಯಿ "ಶಾರದಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್  ಸ್ಕಾಡಿಯೋ ಸ ಇವರಗೂ ನನ್ನ್ನ 
ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. | | 

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ “sas `ಭಾರೆ ಹೊತ್ತೆ “ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ 
ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಾಶನ ಹೆಗಡೆ? ಗೂ ಇದನು ಸಲ್ಪ ವೇ ಸಮ ಯದಲ್ಲಿ. 
ಅಂದವಾಗಿ ಮುದ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿ iis ಪೀ ಕ್ಸ ಸೃ ಮುದ್ರ ಕಾಲಯ ಹೆಗಡ” 
ಇದರ ನಹ ತೆಲಸಗಾರಿಕಿಗವ ನನ್ನ ತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. 

ಓದುಗರಾದ ತಾವು ಈ ಹಿಂದಿನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಸ್ರೋತ್ಸಾ 
ಹಿಸಿದಂಕೆ ಈ ಸುಂದರ ಬ್ಬ ಹೆತ್ ಕಾವ್ಯ ಬ ಪ್ರ ಅಧ್ದಾ ತ್ಮ ಈ ಣಿ 
ವನ್ನು ಸಾನಂದರಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ IS ನನ್ನನ್ನು ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ 
ಕೃತಾರ್ಥನನ್ನಾ ಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳು ತ್ಮೇನೆ. 
Ke ಇದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಪ್ರಕಟನೆಗೆ ಉದಾರ ಹಸ್ತ ದಿದ ಭನ 
ಸಹಾಯ ನೀಡಿ ಸ್ರೋತ್ಸಾಹಿ ಸಜೇಕೆಂದೂ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಈ ಸವಿ 
ನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿನಿತೆ ತ್ತೇನೆ | 

॥ ಭದ್ರಂ ಯ ಮಂಗಳಂ | 

ಎನ್. ತೆ. ಹೆಗೆಡೆ 

ಸ ಸಂಪಾದಕರು 
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ಮೂಡಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಗೋಸಪಾಲಕೃಷ 
ಓಡಿ 



ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ 
ಅರಣ್ಯಕಾ೦ಡ | 

ಹಯಗ ಜ್ ME 0 ಧ್ವಜ 

SE 

. 
PRN ಆತರ ಇ. . ಇಂ ಸಂ ಸಶಒ 

ES ಲೋ ೬ ಹ ee ರಾ 

{ry ಡೆ EM uN 

ಕೆ ಭು » ‘Hi ಸ YY 

Wl ಸ boo NA 

1 

Phos 

ಕೆ 

ಇ ಸ್ಮ ಜಟಾಯುನೋ ದೀನದಶಾಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಪ್ರಿಯಾವಿಯೋಗಪ್ರಭವಂ ಚ ಶೋಕಂ 

ಯೋ ವೈ ನಿಸಸ್ಮಾರ ತಪತಾರ್ದ್ಯಚಿತ್ತಂ ಶೀಜಾನಕೀಜೀವನಮಾನತೊಟಸ್ಮಿ 
॥ 



ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥ 

ರಾಮಾಯ. ರಾಮಭದ್ರಾ ಯೆ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೇ | 
ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ lal 

ವೈದೇಹೀ ಸಹಿತಂ ಸುರದ್ರುಮತಲೇ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಟಿನೇ 
ಮಥ್ಯೇಪುಷ್ಟಕಮಾಸನೇ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಾಸನೇ ಸುಸ್ಥಿ ತಮ್ | 
ಅಗ್ರೇ ವಾಚಯತಿ ಪ ಪ್ರಭಂಜನಸುತೇ ತತ ತಂ ಮುನಿಭ್ಯಃ ಸ್ಟ 
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತಂ ಭರತಾದಿಭಿಃ ಪರಿವೃ ತಂ ರಾಮಂ ಭಜೀ ಶ್ಯಾಮಲವಕ್ [೨|| 

ವಾಮೇ ಭೂಮಿಸುತಾ ಪುರಶ್ಚ ಹನುಮಾನ್ ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ಸುಮಿತ್ರಾಸುತಃ 
ಶತ್ರುಘ್ನೋ ಭರತಶ್ಚೆ ನಾರ್ಶ್ವದಲಯೋರ್ವಾಯ್ಡಾ ದಿಕೋಣೇಷು ಈ | 
ಸುಗ್ರಿ (ವಶ್ಚ ನಿಭೀಷಣಶ್ಚ ಯುವರಾಟ್ ತಾರಾಸುತೋ ಜಾಂಬವಾನ್ 
ಮಧ್ಯೇ ನೇಲಿಸಕೋಜಕೊಳೆಮಲರುಚಿಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾ ಮಲನ (೩ 

ರಾಮಂ ರಾಮಾನುಜಂ ಸೀತಾಂ ಭರತೆಂ ಭರತಾನುಜನ್ | 
ಸುಗ್ರೀವಂ ವಾಯುಸೂನುಂ ಚ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಪುನಃ ಪುನಃ |೪॥ 

ನಮೋಸ್ತು ರಾಮಾಯ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಣಾಯ | 

ನಮೋಸ್ತು ರುದ್ರೆ (ಂದ್ರ ಯನಾನರೇಭ್ಯೋ ' 
ನಮೊಪ್ಪಿಸ್ತು ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ಮರುದ_ಣೇಭ್ಯಃ laf 

ಚರಿತಂ ರಘುನಾಥಸ್ಯ ಶತಕೋಟಓಪ್ರನಿಸ್ತರರ್ಮ | 
ಏಕೆ ' ಕಮಕ್ಷರಂ ಪ್ರೋತ್ತ ೦ ಮಹಾವಾತಕನಾ ಶನರ್ಮ 1. [lal 

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗಿರಿ ಸಂಭೂತಾ ರಾಮಸಾಗರಗಾಮಿನೀ | 
ಪುನಾತು ಭುವನಂ ಪುಣ್ಯಾ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾನದೀ [೭] 

ಶೊ ನ ಕಸಾಗರಮಾಸಕೀರ್ಣಂ ಸರ್ಗಕಲ್ಲೊ ೇಲಸಂಶುಲಮ | 
ಕಾಂಡಗ್ರಾಹಮಹಾನಿೂನಂ ವಂದೇ ರಾಮಾಯಣಾರ್ಣವರ್ಮ [ll 

ಬಾವ BE 

PPS EES ESS 



| ಸ್ವಸ್ತಿ | ತ್ರೀ ಗುರುಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ || ಶುಭಮಸ್ತು || 

ಪಾಲ ಸಟ ರು DTS Rd 
et 1 ॥( ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ 

ಅರಣ್ಯಕಾ೦ಡ 

ಪ್ಲತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ 

ನಿರಾಧನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕರುಣಿಸಿದ್ದು 

ಸೂಚನೆ ॥ ದಂಡಕಾರಣ್ಯದ ವಿರಾಧನೆ 

Bodice ಕೂಟ ನ 

ಖಂಡಲನ ಸೌಖ ವನು ಸ ಶುಭರಾಮ ॥ 

ಪದ | ಶ್ರೀಗಿರೀಶ್ವರನಮರನುತಪದ 
ಭೋಗಿ ಭೂಷಣ ಭಕ್ಕ ತೋಷಣ 

ಯೋಗಸುಖ ದಾತಾರನಿಂದುಕಲಾರ್ಥ ಶೇಖರನು. || 

ಭೋಗ ಮೋಕ್ಷ ಸು ಖಪ್ರ ದಾಯಕ ಈ 

ನಾಗರುವ ಸಾರ್ವತಿಗೆ ಜ್ 

ನಾಗಿಸಿದ್ದಾ ರಣ್ಯಕಾಂಡವ ತೊಡಗಿ ಪೇಳಿದನು ll ೧1 

ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಳು ರಾಘವ 
ನತ್ರಿಯಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿಯೊಂದಿರು 

ಳುತ್ತರಿಸಿ ಮರುದಿವಸ ಮುಂದಾ ks | 



ಸ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಆರಣ್ಯ ಕಾಂಡ 
ಇ 

ಅತ್ತ ಯಾತ್ರೆಗೆ ದಂಡಕಾನನ | ಎ 
ದರ್ಥಿಯಲಿ ಆ ಸೇವ್ಯ ಸುಸ್ಮ ಛೆ | 

ದೊತ್ತಿಗಾವೈದುವ ನನನ ಜ್ಞ ಯ ಯಂದನಾ ೨» ರಾಮ | 

ಎಂದಡದ ಕೇಳ್ಳ ತ್ರಿ ಮಹೆಯಖಷಿ 

ಮುಂಡೆ ರಾಮನ ತ. ಡಿ ನಗುತಿಂ 

ತೆಂದನಾಡಿದೆ ರಾಮ ಮಾರ್ಗವ ತೋರಿಸೆಂದೆಮುಗೆ | 

ತಂದೆ ನೀನೇ ಸಕಲ ಶು ನ್ರತಿಮುಖ 

ದಿಂದ ಮಾರ್ಗವ ಬ್ ಯರ 

ನಿಂದ ರಾಮನೆ ನೀನೆ ಕಾರಣಹೇತುವೀ ಜಗಕೆ |೩|: 

ನೇದಶಾಕ್ರೃ ಪುರಾಣ ಸಿಕೆ 

ಯಾದಿಯಾಗಮ ಸೌಪನಿಷತುಗ 

ಲಾದ ವಿರತಿ ವಿವೇಕ ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗವನು (| 
ಸಾಧಕರಿಗೆಲೆ ರಾಮ ಮಾಯಾ 

ಪಾದಿಯಟವಿಯ ನಡುನೆ ತೋರುವ 

ನಾದಿ ಮೂರುತಿ ನಿನಗೆ ಬೇರಾರರುಹುವರು ಪಥವ : 1 ೪॥ 

ಆದರೂ ನೀ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿದ 

ಜೋದುವೆನು ಲೋಕಾನುಸಾರದ 

ಹಾದಿ ಮಾತ್ರವನೆನುತ ಶಿಷ್ಯರ ಜಗ ಚ | 
ಹೋದನಾ ಮುನಿ ರಾಮನೊಡನೊ 

ದಾದರಿಸುತನೆ ಬಳಿಕ ರಾಘವ 

ಹೇ ದಯಾನಿಧಿಯಿಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಯೆನುತ್ತ ಚೆಸಿಕನು ' |೫| 

ಬಳಿಕ ಸೌಹಾರ್ದದಲಿ ಶಿಷ್ಯರ 

ಕಳುಹಿಯೊಡನಾಶ್ರಮಕೆ ನಡೆದರು. | 

ಕೆಲವು ದೂರ ಕ್ರೋಶೆ ಮಾತ್ರಕೆ ಬರಲು ಮುಂದಲ್ಲಿ ॥ 



ಇಸತ್ತ ನೆಯೆ ಸಂಧಿ 

ಹೊಳೆ ಮಹತ್ತ ರವಾಗಿ ಕೌರಿದುದ 

ನಳಿನದೃ ಶೆನೀಕ್ಷಿಸುತ ದಾಂಟಿಲಿ 

2 ಜೂ. ಮುನಿಯ ಶಿಷ್ಯ ರ ಕರಿದು ಬೆಸಗೊಂಡ 

ಯಾವುಷಾಯಗಳಿಂದ ನದಿಯಿಡ 
ನಾವು ದಾಟುವೆವೆನಲು ನುಡಿದರು 
ದೇನ ದಾಂಟುವ ದೋಣಿ ದೃ ಢವನಾಗುಂಟಿರೆ ಸ್ಷಣದಿ ॥ 
ನಾವೆ ದಾಂಟಿಸಿ ನಿಮ ನಾಜೆಯ 

ಲೋವಿ ಬಹೆನೆನೆ ಟ್ ಸೀತಾ : 
ದೇನಿ ಲಕ ಕ್ಸ್ಮಣ ಸಹಿತ ಕುಳಿತನು ನಗುತ ನಾವೆಯಲಳಲಿ 

ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲಿ ನದಿಯನು 

ಹಿಂದುಗಳೆದಾಚೆಯಲಿಳಿದು. ಮುನಿ 
ನೆಂದನರ ಕಳುಹಿದನು ಕರುಣದಲತ್ರಿ ಯಾಶ್ರ ಮಕ್ || 
ಹಂದೆ ಮರಳಿದರವರು ರಾಘವ ; 

ಮುಂದೆ ಘೋರಾರಣ್ಯ ಕೈದಿದ 
ಬಿಂದು ಮುಖಿ ಲಕ್ಷ ನಾನು ಸಹಿತ ನಿಧಾನಿಸುತ ವನವ. 

ಹೊಕ್ಕರತಿ ಘೋರಟಿವಿಯಲ್ಲಿರು 
ವಿಕೃಳದ ಹುಲಿಕರಡಿ ಸಿಂಹಡ 

ಳಕ್ಕಲವು ಕಾಡ್ಲೊ (ಣ ಕಮಾ ಒನುಗಳು ಭೀಕರದ | 
ಚಕಕ ಜೂರ್ಜುರಿವ ವನಜಿಲಳ " 
ಗೊಕ್ಕಿಲಿಕ್ಕುವನೇಕ ಮೃಗಕುಳ | 
ರಕ್ಕಸರ ಬಹುರೂಪ ಭಯ ಮೈ ರೋಮ ಕಮರಿಡಲು 

ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೆಂದ ರಾಮನು 

ಯೂಗಳತಿ ಜತನದಲಿ ಅಟ್ರನಿಯ 

ಸಾಗಬೇಕ್ಕೈ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮಯ ಬಲ ಪರಾಕೃಮದಿ (| 

|೬| 

1೭| 

le} 

Ie | 



ಛ ಆಧ್ಯತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ 

ಬೇಗೆ ತಿಬ್ಬನು `ಧನುವಿಗೇರಿಸ. 
ಮೋಘಶರವನು ತೊಡಿಸಿ ಹಿಡಿದೇ 

ಹೋಗಬೇಕಾ ಮುಂಜೆ ನಿಂದಿರು ನೀನು ಧನುವಿಡಿದು 

ಮುಂತೆ ನಾವೀ ಹಿಂದೆ ನಡುವೀ 

ಕಾಂತೆ ಜಾನಕಿ ಬರಲಿ ಮೆಲ್ಲಗ: 

ದಂತೆನಲು ಜೀನೇಶ ಮಧ್ಯದ ಮಾಯೆಯಂದದಲಿ || ಗ 
ಅಂತೆ ಬಿಡದಿರು ಸುತ್ತೆ ದೃಷಿಯ 

ನಾಂತಿರೆಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ದನುಜರ 

ತಿಂಥಿಣಿಗಳುಂಟೆಂದು ಕೇಳಿಹೆ ದಂಡಕಾನನನಿ 

ಎಂದೆನುತೆ ದನುಜಾರಿಗಳು ಬರೆ 

ಮುಂದೆ ಮೂವರು ಸಾರ್ಥ ಯೋಜನ 
ದಿಂದ ವನವನು ಕಳಿದು ಕಂಡರು ಪುಷ್ಥರಣಿಯಲ್ಲಿ || 

ಚೆಂದದುತ್ಸಲ ಕುಮುದ ಹೆಂಸೆಗ 

ಳಿಂದ ಶೈತ್ಳೋದಕದಲಿರಲಾ 

ನಂದದಿಂ ತತ್ಸಲಿಲವನು ಸೇವಿಸಿದರೀಕ್ಷಿಸುತ 

ಸಲಿಲ. ಪಾನಗಳಿಂದ ದಗೆಯನು 

ಕಳೆದು ತತ್ಸನ್ನಿಧಿಯ ವೃಕ್ಷದ 
ನೆಳಲನಾಶ್ರೈ ಸಿದ್ದ ವಂದತಿ ನಿಮಿಷವಷು ಕೊಳು || | 

ಘುಳು ಘುಳಿಸುತಿದಿರಿನಲಿ ಬೇಗದಿ 

ಬಲು ಮಹಾ ಥೋರಣಂಗ ವದನ 

ಕ್ಕುಳಿಸುವತಿ ಭೀಕರದ ದಾನನ ಬಂದನಾಸ್ಕ ಫೆ 

ಕರಿಕುವರಿದಂಗಭವೆಯಾನಕ | 
ದುರಿನ ದಾಡೆಯ ಬಿಟ್ಟ ಕಂಗಳ . 

ಮ್ ಖ್ ರೌ 

| ೧೨% 

| ೧೩ | 

|| 



ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ | ೫ 

ಧರಿಸಿ:ಲು ಶೂಲದಲಿ ನಸಿರುಗ 
ಅಿರಿದೆಡದ ಹೆಗಲದ್ದಿ ಬಾಯಲಿ 

ಶುರುಕಿ ಮಹಿಷವ್ಯಾಫ್ರವನು ಗರ್ಜಿಸುತ ನಡೆತಂದ | ೧೪ Il 

ಮತ್ತನೇಕ ಮೃಗೌಘ ಗಜವನು 

ತುತ್ತು ಗೊಳುತ್ತೈತರಲು ರಾಘವ | 
ನೊತ್ತಿನನುಜಗೆ ತೋರಿದನು ನೋಡತಿ ಭಯಂಕರದ | 
ಮೃತ್ಯು ದಾನನ ಬಂದನದೆಕೊ ಭ | 

ಯಸ್ಜರಿಗೆ ಬಿಣುವನು ಸಜ್ಜಿ - 
ಕೃತ್ಯ ಧನುವಿಂದಿರು ಬೆದರದಿರು ಸೀತೆ ನೀನೆಂದ | ೧೫ ॥ 

ಧಿಟ್ಟಿ ರಾಘವನಿದಿರಿನಲಿ ಹಿ 

ಮೈಸ್ಟಿದಚಲ ಸಮಾನನಾಗಿಕೆ 

ಮುಸ್ಕಿ ಶರಚಾಪವನು ಕೊಂಡಂಗನೆಯನುಜ ಸಹಿತ | 
ದುಷ್ಟ ದಾನವ ನೋಡಿ ಹಾಯೆನು | 

ತಟ್ಟ ಹಾಸನ ಮಾಡಿ ಮುರಿವುತ 
ಬೆಟ್ಟಿ ನನು ಹಾಕಿಸಿ ಭೀಕರ ನುಡಿಯಲಿಂತೆಂದ | ೧೬ || 

ಆರೆಲನವೊ ಶರಚಾಸ ವರ ತೂ 

ಜೀರ ವಲಲ ಜಟೆಯ ಧರಿಸಿದ . 
ಮಾರಸನ್ನಿಭ ಬಾಲರಂಗನೆ ಸಹಿತ ಮುನಿಯಂತೆ | 
ಸೇರಿದಿರಿ ನನಕೇನು ಕಾರಣ 

ಮೂರುಖರಿರಾ ತನ್ನ ತುತ್ತಿನ 

ಗೋರೆಯಣಲಿಗೆ ಸರ್ಪ ಸಂಕುಲ ಘೋರ ಕಾನನಕೆ | ೧೭॥ 

ರಕ್ಕಸನ ನುಡಿಗೇಳಿ ರಾಘವ 

ನೆಕ್ಕು ನುಡಿದನು ನಾನು ರಾಮನು 

ಲಕ್ಷ ನಾನು ಯೆಂಬಾತನೀತನು ತನಗೆ ಹಿತನಂತ | 
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ಕೇಳಿದರಿಯಾ ರಾಮ ತನ್ನ 

ರಾಳ ದೈತ್ಯ ನಿರಾಧನೆಂಬುದ 

ಕಾಲಮೃತ್ಯುಕಣಾ ಜಗೆಫ್ರಯನೆರಿಯ ದೇ ಯೆಂದ. | ೯ I 

21 
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YL 23 ch ಕ £೮ ಗ್ರ 
1 ವಿಸ್ತ 

12೭. ೭. 

UL ತ ಕ್ರ ು ಟ್ರ ಣೆ |, ಲು 3 C4 

ಹೆಸರ ಕೇಳಿಯೆ ಮುನಿಗಳೇ ವನ ; 

ವಸತಿಯನು ಬಾನ 

ರನಮ ವಿಕೃಮ ನಾನು ನೀನೀಕ್ಷಣನೆ ಬದುಕುವಡೆ | 

ಸಿಮುಖ ತ್ತ್ವಾ ಯುಧಂಗಳ 

ಸುಟು ಹೋಗದಡೀಗ ನುಂಗುವೆ 

ಮುಸಿ ತನಗೆ ನೀವೆ ವೆನುತ ಸೀತೆಯ ತುಡುಕೆ ಹೆರಿತಂ ದ || ೨೦ {| 

ಬರಲು ನಸುನಗುತೊಂದು ಬಾಣದಿ 

ಕರವ ಕಡಿದಿಡುಕಿದನು ರಾಘವ | 

ನುರವಣಿಯ ಬಾಯ್ದೆ ರೆ ರೆದು ಮತೆ ತ ೈತರಲು ಸಮು ಒಶಿಕೆ | 
ಹರಿದು ಬರುತಿರೆ ನುತ್ತೆ ರಾಮನು 

ಚರಣನೆರಡನು ಬಾ ವೊಂದರ | 
ಲುರುಳೆಗಡಿದರೆ ಬಿದ್ದನದ್ಳುತದಿಂದಲಾ ದೈತ್ಯ... 1೨೧[| 

ಬಿದನೆಲದಲಿ ಸರ್ಪನಂದದ 

ಲದಿ) ಸನ್ನಿ ಭನೊಡೆದು ಬಾಯನು | 

ಹೊದ್ದಿ ರಾಮನ ನುಂಗಲೆಂದೈತರಲು ರಾಘನನು ॥ 



ಅಧ್ಯಾ ತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಪ 

ಅರ್ಥ ಚಂದ್ರಾಕಾರ ಬಾಣವ 

ತಿದ್ದಿ ತಲೆಯನು ಕಡಿಯೆ ರಕುಶಗ | 
ಛದೆನಿಗ ಕಡಲಿಡಲು ಕೆಡದುದು ಮುಂಡವುರುಳುತ್ತ || ೨೨ || 

ಧರಣಿಸುತೆ ಬಂದಸ್ಸಿದಳು ರಘು 

ವರನನಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ದಿವಿಜರು 

ನೆಕೆದು ಗಂಧರ್ವನ್ಪ ರೋಗಣ ಗರುಡ ಕಿನ್ನರರು | 
ಹರುಷದಲಿ ಹೊಗಳುತ್ತ ರಾಮನ 

ನರಳ ಮಳೆ ದುಂದುಭಿಯೆ ಶಂಖೋ 

ತ್ತರದ ಗೀತದಲೋಲಗಿಸುತಿದ್ದುದು ಜಗನ್ಮಯನ , i ೨೩ | 

ಗಿರಿಜೆ ಕೇಳಾಕ್ಷಣ ವಿರಾಧನೆ 

ಶೆರದಿಂದಿವ್ಯಾಂಗ ವಿದ್ಯು 

ಸ್ಫುರಿತ ಭೂಷಣ ಮಕುಟ ಹಾರಾಂಬರದ ಕುಂಡಲದ | 
ಪನು ರೂಸೋದಾರದಂಬರೆ 

ತರಣಿ ಮಂಡಲದಂತೆ ಹೊರನಂ | 
ಟಿರಗಿದನು ಬಂದಾ ರಘೊತ್ತಮನೆಂಭ) ಕಮಲದಲಿ | ೨೪ ॥ 

ಮಣಿ ಮಣಿದು ದಂಡಸ ನ್ರಣಾಮದ 

ಲೆ ಚಿಕೆಯಿಲ್ಲಡೆ ರಾಮ ಚ 8. 

ದಣಿಯೆ ನೋಡುತ ಹೊಗಳಿದನು ಗದ್ದ ದ ಗಳಾಕ್ಷರದಿ | 
ಪ್ರಣತ ಜನ ಭಯಹಾರಿ ನಾರಾ 

ಯಣ ಕೃಪಾಕರ ದೀನ ವತ್ಸಲ | 
ಗುಣಗಣಾಢ್ಯ ಚಡಿತ್ರ ಸುನ್ನಿ ತವಕ್ರ ಶುಭಚರಿತ [| ೨೫ | 

ರಾಮ ರಾಜೀವಾಕ್ಷ ಸನ್ನು ತ 

ಕಾಮಥೇನುನೆ ಚಿತ್ತವಿಸು ಸು | 
ತ್ರಾಮ ಲೋಕದಿ ಮುನ್ನ ನಾ ವಿಷ್ಯಾಭರಾಂಹಯನು ॥ 



೮ | ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಸೋಮಜಿತ ಸಂಕಾಶನಾಗಿರ 

ಲಾ ಮುನಿಸ ದುರ್ವಾಸ ಕೋಪ 

ಸ್ಕೊ (ಮು ಮೂರುತಿ ಶನಿಸಕಾರಣದಿಂ ದನುಜನಾದೆ 

ಇಂದು ತನ್ನಯ ಶಾಸವಲೆಯನು 

ತಂದೆ ಕಳಚಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡ 
ಲಿಂದೆ ಮೇಲಿನ್ನೆ ನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪದಾಂಬುಜದ್ವಯನವ || 
ಎಂದು ನಗಲಿ ನೆನೆದು ಸುಖದಲಿ 

ದಂದುಗದ ಭಯಭವವ ಗೆಲಿದಾ 
ನಂದ ಶಾಂತಿಯ ಪಡೆವ ಮತಿಯನೆ ಕರುಣಿಸುವುದೆಂದ 

ಅನ್ನು ದಿನವೆಡಬಿಡದೆ ಕಾಮಜ 

ಗಸ್ತಿ ಎ ಮುಕುಂದ ಮಾಧವ 

ಪನ್ನ ಗಾರಿದ್ಭಜ ನೃ ಸಿಂಹಾನಂತ ಮುರವೈರಿ ಗ 

(ಚೆ ಚೆನ್ನಿ ಗನೆ ಶ್ರೀರಾನುಚಂದ್ರ ನೆ 

ಕರ ಮೇಣ್ ಶಿರವ ನಿನ್ನಯ 

ಳು ತಾಮಳ ಚರಣಯುಗಳದ ಸೇವೆಯಲಿ ನಿಲಲಿ 

ನಿನ್ನ ಭಕುತರ ನೀನು ಮಾಡಿ 
ದ್ದುನ್ನ ತಾಮಳೆ ಚರಿತ ಸುಧೆಯನು. 

ಜಿ ಸುವಗಾವೆಡೆಯಲನ್ಯೊ ವೈ ದಲಿ ತಮೊ ಬಗೆ | 

ಧನ್ಯ ರಾಗಿದ್ದುದನು. ತನ ಸ 

ಘಿ ಪೆಬಿದಲಿ ತುಂಬಿ ಕೇಳು 

ತ್ರ ವ್ಯ ವಾರ್ತೆಯ ಕೇಳೆದಂದದಿ ಕರುಣಿಸೆನಗೆಂದ 

ಸ ಪುಷ್ಪಾ ದಿಗಳೆ ತಂದೀ 

ನತ್ತ ನೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತ ವೆ 

ತ ನ ಸೀನೆಯಲಿರಲು ಬೇಕಡಿಗೆಡಿಗೆ ನನ್ನಿ ದಿಕ | 

| ೨೬ || 

| ೨೭[| 

| ೨೮ |} 

| ೨೯ || 



ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ “ 

ಸ್ಮಕವು ನನಿಸುತ್ತಿರಲು ಜೇ 
pe ತ್ರಲೇನೂ ನೆಕೆಯದೆನ್ನ ಯ 

ಚಿತ್ತ ನಿನ್ನ ವಿವ ಮತಿಯನೆ ಕರುಣಿಸುವುದೆಂದೆ || ೩೦ | 

ನೀಲ ಮೇಘನಿಭಾಂಗ ಸಮಸುರ 

ಪೋಲ ಸುಸ್ಲಿತದಂತ ಪಜಯ 
ಭಾಳದೀಶೆ ಸ್ವೇದ ಬಿಂದು ಜಟಾ ನಿರಾಜಿತದ . | 
ಪೋಲನೇತ್ರದ ಶರಧನುರ್ಧರ 
ಬಾಳ ಕರ ವಲ್ಕಲ ವಸನೆ ಸುವಿ | 
ಶಾಲ ಸೀತೆಯು ಸಹಿತನೆಸೆದಿರು ನೆನ್ನೆ ಹೈದಯದಲಿ | ೩೧ 1 

ಜಯತು ಭಗನಾನೆಂತ ಮಹಿಮನೆ 
ಜಯ ವಿನಷ್ಟ ಜ್ಞಾ ನೆ ಮೂರುತಿ 

ಇಯತು ವಾತಾ [ರಾಮ ಸೀತಾರಾಮ ಸಿಠಿರಾಮ ಚ 
ಜಯತು ಮಾಂ "ಧರಿ ಷಾಹಿ ಉಘವ 

ಇಯತು ನಾ ಮರೆವೊಕೈನೆಖಿಳಾ 

ಶ್ರಯೆನೆ ಗತಿ ತನಗೆನುತ ವಿದ್ಯಾಧರ ಕೆಮಿಸುತಿರ್ದ | ೩೨] 

ಎಲೆ ರಘೂತ್ತಮ ಜೀವಲೋಕದ. 

ನೆಲೆಗೆ ಹೋಹೆನು ತನಗನುಜ್ಞೆ ಯ 

ಸಲಿಸು ಮಂಂಜೆಂಜಿದು ನಿನ್ನ ಯ ಮಾಯೆ ತನ್ನು ವನು | 
ಬಳಿನಿಡಿಯದಂದದಲಿ ಕರುಣದಿ 

ಸಲಹೆನಲು ನೆರೆ ನೋಡಿ ರಾಘವ | 

ನೊಲವು ಮಿಗಿಲೆಂತೆಂದನಾ ವಿದ್ಯಾ ಧರೆಂಗೊಲಿದು Aaa 

ಆಯಿತಿತ್ತೆನು ವರನನೆನ್ನ ಯ 

ಮಾಯೆ ನನ್ನ ನು ಮುಟ | ದಂತೆನ 

ಷಾಯದಿಂದೆನ್ನ ಫಿ )ಯುಗವನು ಕಂಡೆ ನಿನಗೀಗ | 



೧೦ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಆಯಿತೆ೦ದರಿ ಮುಕುತಿ ಸುಖವ 

ಯ ಭೋಗವನುಣ್ಣು ನಿಷಯದ | | 

ಲಾಯ ಕಾಡದು ತನ್ನೆ ಪದ ಸರಿನಿಸ್ಮರಿಂಗೆಂದ | ೩೪ | 

ದುರ್ಲ ಭನು ಮತ್ತಾ ದಯುಗಳದ 

ಬಲಿತ ಸವೃಕೆ ಕೆ 

ಸಬರಿಗೆ ದೊ ಇರಕುವುೆ ಲೋಕದಲಾರಿಗಾದರೆಯು | 
ಅಲ್ಲಿ ಸಾನಿರ 840 

೨ಕ್ಕೆ ( 
3 

_ ದ 

ಬ್ಬುಳ್ಳವಗೆ ನ ದೃಕ್ತಿ ದೊರಕಿದ | 
ಡಿಲ್ಲ ಭವ ಬಳಿಕವಗೆ ಪಡೆನನು ಮೋಕ್ಷ ಸೆಂಸದಪ asl 

ಆ ಮಹಾ ರಾಕ್ಷಸ ನಿರಾಧನು. 

ಭೀನಶಾನವ ಗೆಲಿದನಾ ಶ್ರೀ 

ರಾಮನಿಂದವೆ ಹಡೆದು ನಿಧನವ ವರವನೆಕೆ ಲಭಿಸಿ. | 
ತಾ ಮೊದಲ ವಿದ್ಯಾ ಢರತ್ವ ವ 

ನೇನುಗಳ ಮ ಕೇ | 
ಳ್ಲಾ ಮಹಾತ್ಮರು ಸಡೆವರಪ ಬಿಳಿಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಂಪದವ ೩೬ 

ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ವರ ಗಿರಿಜೆಗೆಂದೀ 
ರಾಮ ಚರಿತದಿ ಸಂಧಿಯಿಪ್ಪ ' | ಕ 

ತ್ತೀ ಮಹಾಧ್ಯಾಯದಲಿ ಹ ಫೆದಕೃತಿ ಧೈತಿಯ ಸಂಜ್ಞೆ ಗಳು || 
ನಾನುರೊಪೆ ವಿದೂರ ನಿರ್ಗುಣ 

ಧಾಮ ನಿಜ ನಿದ್ವ ೯ಂದ್ವ ತ 

ರಾಮ ಗುರು ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ ಸಿಂಹ ಸಲಹೆಮ್ಮ sas 

ಅಂತೂ ಸಂಧಿ ೨೦ ಕ್ಟ ಪದ ೮೫೯ ಕೆ 

ಮಂಗಳ ಮಹಾ ತ್ರ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ "ತೀ ತ್ರೀ 



॥ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 

_ ಶರಭಂಗ ಮುನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ, ಅಗಸ್ತಾ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಸ 

ಸೂಚನೆ | ಮುಕುತಿಯನು ಶರಭಂಗ ಮುನಿಗಿ 
ತ್ರಕುಟಲ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಖುಹಿಗಳ | 

ನಿಕಟನೆಲ್ಲವ ನೋಡುತಿದ್ದನಗಸ್ಕ ನಾಶ್ರಮದಿ [| 

ಪದ ॥ ಜೀನಿ ಕೇಳು ನಿರಾಧಗಿತ್ತಾ ಫೀ 

ದೇವ ಲೋಕನ ರಾಮ ಸೀತಾ 

ದೇವಿ ಲಕ್ಷ ನ ಸಹಿತ ಶರಭಂಗಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ 

ದೇವನದನಂತಿರಲು ಕಂಡನು 

ಕೋನಿದನು ಶರಭಂಗನಿದಿರಲಿ . 

ಭಾವದೂರನ ಬರವ ಜಾನಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾನ್ಸಿತನ | ೧1 

1 

ಎದ್ದು ಸೆಂಭ್ರ ಮದಿಂದಿರಲು ಬಂ 

ದದ್ವ ಮಿಂಗಾಸ ಸವತ, ನು 
ಹೈ ಡ್ಯ ಪೂಜಾತಿಥ್ಯ 'ಸತ್ಯಾರಂಗಳನು ಮಾಡಿ | 

ಇದ ಪಕ್ಕಾನ್ಸ ಭಕುತಿಯ 

ಬದ್ಧ ಹೆ | ದಖನು' ಕೊಟ್ಟು ಶರಣದ 

| ಯಾದ್ವ ಸ್ರ? ಫಯನನ ನೋಡಿ, ಬಿನ್ನ ಹ ಮಾಡಿದನು ಮನಿಷ | ೨ | 



ಇ ದ್ ವೆ 
೧೨ ಇಸ್ಸತ್ಕೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಇನ, ದರುಶನಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂ ತಾ 

ನಿನ್ನವರ ತ ತಪದಿಂದ ನೆನೆವು 

ತ್ರನ್ಪ ವರ ವಿರುತಿರ್ಜಿ ಯೆಟೆ ಜಗದೀಶ ತನಗಿಂದು ॥ 

ಸಸಿ ಓತನಾ ಡೆ ಯೆಲೆ ತನಸಿನ 

ಲೆನ್ಸಲುಳ್ಳ ಫಲಂಗಳೆಲ್ಲವ 

| ನಿನ್ನಲರ್ನಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಮುಕ್ತಿಯ ಸಡೆನೆ ನಾನೆಂದ 

ಎಂದು ತನ್ನೆ ಮಹಾ ಸುಪುಣ್ಯದ | 

ವ.ಂದನನು ರಾಮನಲಿ ನಿರತಿಯ 

ಲಿಂದು ಯೋಚಿಸಿ ನಮಿಸಿ ಸೀತಾರಾಮ ಚರಣದಲಿ || 

ಮುಂದೆ ಚಿತಿಯಗ್ಗಿಯಲಿ ಮಾಡು 

ತ್ರೆ ೦ದ ನಾಗಳೆಯಸ್ರ ಮೇಯ ಮಖ 

ಕುಂದ ಜಿ ಹೊರಗೆ ತನ್ಮಯದಲೀಕ್ಸೆ: ಕಿಸುತ 

ಸಕಲ ಹೈದಯಾಧ್ಯ ಕ್ಷನಬುಜಾಂ 

ಬಕನ ದೂರ್ವದಳಾಭತನು ಮೇ 

ಚಕ ಜಟಾ ಚೀರಾಂಬರನ ಸೀತಾ ಸಮನ್ಸಿತನ | 

ಭಕುತರಿಚ್ಛಿತ ಕಾಮಥೇನುವ 

ನಕುಟಲನ ನಿನ್ನವರ ನೆನೆದೆನು 

ಪ್ರಕಟನಾಬ್ಬೆ ರಾಮನುಜ ಸಹ ಭಾಪುರೇ ಯೆಂದ 

| ಅನ್ಯ ಚಿಂತೆಯನುಳಿದು ನಿನ್ನೆ ನೆ 

ಹ ಮ ಸೆನೆದಿದ್ದೆ ಯೊಗ ಪ್ರ 

ಸನ್ನ ನಾಜೈೆ ರಾಮ ಸೀತಾದೇವಿ ಸಹವಾಗಿ || 

ವನಿ" ಯಲಿ ತಾನೀಗ ದೇಹವ Ww 

ನಿನ್ನ್ನ “ಲೇ ಬೇಳಿ ಗಮಿಸುವೆ. 

ಕುಪ್ಪ. ತದೆ ನಿರ್ಮಲ ಹ ರಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ತ 'ಲೋಕವನು 

| al 

| ೪ || 

೫ | 

| ೬1 



ಅಧ್ಯಾತೆ ಸ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ೧೩ 

ಸೀತೆ ವಾಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮೇಘ 

ದ್ಯೋತ ನಿದ್ಯುವಿನಂತಸೆವ ಸಾ 

ಕೇತನಾಥನೆ ಹೈ ದಯದಲಿ ನೆಲಸಿರಲೆನುತ್ತೊ ಳಗೆ | 

ಜ್ಯೋತಿಯಂತಿರ ಕಂಡು ಹೊರಗು 

ದೂಶನಾಗಿಯು ಕಂಡು ದೇಹವ 

ನೀತಿ ಹೋತ್ರಗೆ ಬೇಳೆ ಬಿದ್ದನು ಪಂಚ ನೌತಿಕವ Ha 

ಅಳಿದು ತನುವನು ದಿವ್ಯದೇಹವ 
ತಳೆದು ಸಂದನು ಬ್ರಹ್ಮನದವಿಗೆ 

ಬಳಿಗೆ ಬಂದುದು ದಂಡಕಾನನವಾಸಿ ಮುನಿ ನಿವಹ ॥ 

ಅಳಿದು ಶತ ಭಂಗಾವಸಾನದ 

ಬಸಳಿಯಲೀ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ | 

ಲಲನೆ ಸಶಿತಿರೆ ಕಂಡರಾ ತ್ರಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ. fel 

ನೋಡಿ ಮಾಯಾ ಮನುಜ ರೂಪದ 

ಗೂಢ ಸರ್ವ ಂತೆಸ ನನು ನೆರೆ 

ರೂಢಿಯಲಿ ಮೈಯ್ಯುಕ್ಕೆ ಜಿರುಷದಲಾಶಿಯೋಕ್ತಿಯನು | 

ಮಾಡಿ ಕೆ, ಮುಗಿದೆಂದರಜ ನೀ 

ರೂಢಿ ಭಾರವ ಕಳೆಯಲೆಂದೇ 
ಬೇಡಿ ಧರಿಸಿದೆ ಚಾನ ಶರನಿದನವತರಿಸಿ ಧಕಿಗಿ | | 

ನಾನು ಬಲ್ಲೆವು ವಿಷ್ಣು ನೀ ಶ್ರಿ 

ದೇವಿ ಜಾನಕಿ ಶೇಷ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 

ದೇವ ಭರತನು ಶಂಖ ಶತ್ರು ಘಾ ಆ ಚಕ್ರ | 

ದೇವರಿಪುಗಳ ರ 

ನೀವು ರಾಘನಯಿಲ್ಲಿ ಖುಹಿಗಳ 

ನೋವ ಕಳೆಯೆ ಸಮರ್ಥನಹೆ ನೀನೆಂದು ಹೊಗಳಿದರು ॥೧೦॥ 



೧೪ | ಇಪ್ಪತ್ತ ೦ದನೆಯ ಸಂಧಿ 

ದು; ಫೀ ನಮ್ಮಾಶ ಶ್ರ ಮಂಗಳ 

Reed: ಲಕ್ಷ ಬೌ ತ ನಲ 

ವಿಂದನೆಲ್ಲವ ತೋಡಿ ಪಾವನ ಮಾಡೆ ಬಳಿಕೆಮಗೆ ॥ 

ಇಂದು ನಿಜ ಕೃಪೆ ಪೆ ದೃಢ ಢವಹುದು ಯೆನು 

ತಂದು ಕರ ೨ಟದಂಜೆರಿಗೆ ರಘು 

ನಂದನನು ಬಳಿಕೈದಿದನು SO | Call 

ಬರುತ ರಾಮನ ನೋಡಿ ವನದಲಿ 

ಹೆರಹುಜೆಲುಗಳದಾರದೆಂದೆನೆ 

ಮರಳಿ ನುಡಿದರು ರಾಮ ಕೇಳಿವು ಮುನಿಗಳೆಲುಗುಗಳು 1 

ದುರುಳ ರಾಕ್ಷಸರಿಲ್ಲ ರ 

ಪರಮತತ್ವ ಸಮಾಧಿ ನಿಸ ರ | 

ಮುರಿದು 'ಂದವರೆಲುವು ತರೆಯೋಡಿಡುಕಿ ಬಿಸುಡಿದರು. | ೧೨! 

ಫೇಳಿ ಮುನಿಗಳ ದೆ ನ್ಯ ಭಯೆವ ಕೃ 

ಪಾಳು ರಾಕ್ಷಸದಿಳಿಯವಂಡದಿ 

ಇಲಗಟ್ಟುವೆನೆ ನೆಂದು ಮಾಡಿದನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನು | 

ಲೋಲಲೋಚನೆ ತಮ್ಮ ಸ ಸಹ ಮುನಿ 

ಜಾಲ ಪೊಜಿತೆನಾಗಿ ವನಡೊಳು | 

ಬೀಳುಗೊಟ್ಟನು ಕೆಲವು ವರುಷವ ಮುನಿಗಳಾಶ್ರಮದಿ 1೧೩ | 

ಎಲ್ಲ ಖುಹಿಯಾಶ್ರ ಮಗಳನು ಕ್ರ ಮು 

ದೆಲ್ಲಿ ನೋಡುತ ಮುಂಜಿ ಬಟರ | 

ಲಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತನೊಬ್ಬ ಸುತೀಕ್ಷಣಾಂಹೆಯನ ॥ 

ಸಲ್ಲಲಿತದಾ ಕ್ರಮದ ನ ನನಿದೊಳ 

ಸೆಲ್ಲ ಜುಹಿಗಳ ಸರ್ವ ಕಾಲದ | 

ಬೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸುಖ ನಾದ ನನವನು ಕಂಡನಾ ರಾಮ | ೧೪ || 



ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ೧೫ 

ವರ ಸುತೀಕ್ಷಣ ರಾನು ಮಂತೊ ಕ 

ಜ್ಯ ರಣ ನಿಷ ನಗಸ್ಕ ಶಿಷ್ಯನು 

ಬರನ ಕೇಳಿದಿರಾಗಿ ಬಂದಾ ರಾಮಚಂದ್ರಂಗೆ | 

ತರಿದು ತಂದಾದರದಿ ಪೂಜಿಸಿ | 

ಹಿರಿದು ಭ ಕುತಿಯಲಶ್ರು ಜಲದಲಿ | 

ಫರಗಿ ಕರವನು ಕ ಮಗುಳಿಂತೆಂದನಾ ವೂನನಿಸ ॥೧೫॥ 

ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರ ಸ್ವಜಾನಕರು. ನಾ | 

pe ಗುಣ ಪ್ರಮೇಯವ 

A PEN cE ಹೀಠನನು |. 

ಉನ ತದ ರಾಮಾಭಿ ರಾಮ ಭಿ 

ವಾರ್ನಯೋತ್ಪಾರಂಘ್ರಿ ಕಮಲನೆ 

ನಿನ್ನ್ನ ದಾಸರ ದಾಸ ನಾನೆಂದನು ಸುತೀಕ್ಷಣನು 1 ೧೬ | 

ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆಯ ಮಾಯೆಯಿಂದೆವೆ 

ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರ ಕಳತ್ರ ಗೃಹಧನ 

ಫೇತ್ರ ಬಂಧು. ಪ್ರಮುಖ ಭವದೀ ಹಾಳು ಕೂಪದಲಿ. || 

ರಕ್ತ ಮಲ ಮೂತ್ರಾದಿ ಸಣ್ಮಲ 

ಯುಕ್ತ ನಿಂಡದಿ ಮೋಹೆ ಪಾಶವ್ರೆ 

ಸುತ್ತಿ ಬಿದ್ದಿಗೆ ಬಂದು ಮೆ ದೋಡಿದೆಯ ಲಾ ಯೆಂದೆ | ೧೭ | 

ನೀನೆ ಸರ್ವ ಹೈದಾಂತಗೆತ ನಿ 

ಜ್ಞಾ ನೆಮಯನಾದಡೆಯು ಕಳಿಯರು 

ದೀನರೀ ನಿಜಮಂತ್ರ ನಿಮುಖರು ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯನು ॥ 

ಸ್ವಾನುಭವ ನಿಜಮಂತ್ರ ಜಾವಕ 

ರೇ ನಿರಾಕರಿಸುವರು ಮಾಯೆಯ | 

ನೀನು ಫಲವನು ಕೊಡುನೆ ಸೇವಾ ಸ್ವಾರ್ಥಕನುಗುಣನ ॥ ೧೮]| 



೧೬ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಸೆಂಧಿ 

ಲೋಕ ಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯ ಂಗಳಿ 

ಗೇಕ ನೀ ಮಾಯೆಯಲಿಯಜಹರಿ: 

ಯಾ ಕಪರ್ದಿಯೆನಿಪ್ಪುಪಾಧಿಯ ಗುಣದಿ. ತೋರಿದಡೆ 

ಲೋಕ ಲೋಚನ ಭಾನು ಪಾತ್ರಾ 

ನೀಕ ಜಲ ಭನ್ನ ದಲಿ ಹೊಳೆದಂ 

ತೇಕನರಿದಡೆ ಬಯಲು ಕಾಂಬುದು ಭಿನ್ನರಿಂಗೆಂದ 1ರ್ಗಗ್ಗ 

ಇಂದು ತ ನ ಪಃ ಫಲೌಘವ್ರ 

ಬಂದವೀ ನಿನ A 

ದ್ವೈಂದ್ಯೆ ಗೋಚರನಾದ ನೀ ದೈಗ್ರೂಃ ಪೆವೆಲ್ಲರಲಿ | 

ಒಂದೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದಜೆಯು ಫೀ” 

ನೊಂದು ಮಂತ್ರದಿ ಪೂತ ಹೃದಯರ 

ಐಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಳಗುವೆ ಸುಪ.ಸನ ದಲಿ ಇ AK, bs ಗಳು ತ್ರ wh 

NW 

| ೨೦ |) 

ಕಂಡೆನಲ್ಲ್ಲೈ ರಾಮು ನಿಜಪದ 

ಪುಂಡರೀಕನ” ಕ ರಹಿತಾ 

ಖಂಡ ಚಿನುಮುಯನಾದರೆಯು ಮರ್ತಾ ವಿಡಂಬನದಿ [| 

ಮಂಡನದ ಮಾಯೆಯಲಿ ನೀ ತನು 

ಗೊಂಡು ನಟಿಸುವ ಮಾನುಷಾಂಗದ: 

ಗಂಡುತನನಿದನಾವನನಿವಪ: ನಿಜ ವಿಹಾರವನು. | ೨೧ 

ಕೋಟಿಕಂದರ್ಪಾಂಗ ಸುಭಗ ಈ 

ರೀಜ ಜಬೆಗಳ ವಲ್ವಲಾಜಿನ' 

ಶಾಟಿಗಳ' ಕಮನೀಯ ಚಾಪ ಶರಾನಿಯೆಂಜಿಸೆನ್ ॥ 

ನೋಟದಿಂದಾಶ್ರಿತರ ತಾಪದ | 

ತೋಟಬದಿಗೆವ ಕೃಪಾರ್ದ್ರ್ರ್ಯ ನಯನದೆ' . 

ಕೊಟಿ. ಸೂರ್ಯ ಸಮಾನತೇಜನ ಸಂಡೆ. ನಾನೆಂದ ॥೨೦ | 



| ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 

ಎಸಳುಗಂಗಳ ಭ್ರೂ ಲತೆಯ ಕೆಂ 

Cae ಧರ ವರದ ಹಜ್, ಯೆ 

೧೭ 

ವಿನುನೆಗೆಯ ಸುಕಪೋಲ ಚಿಬುಕೆದ ಚಾರು ಭುಜಯುಗ್ಗದ | 

eRe ಸ್ರ 

ಪ್ರಸರವನು ಹೊತ ಇಡುವಗ್ಗ ದ 

ಹುಶಲಿಗಳ ದಾತ ಇ5ಸಕೆ ಬ "ರಾಮೆ ನೀನೆಂದ 

ವಲ ಮೇಘ ನಿಭಾಂಗ ಕಾಂತಿ 

ಸಾಲ ಶೋಭಾಮೆಯದ ನಿರ್ಗುಣ 

ಶ್ರೀಲ ಶಾಂತಾಕಾರದಾರಿಗು. ತಿಳಿಯಶಕ್ಕವಹ | 

ಬಾಲೆ ಸೀತೆಯು ಸಹಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 

' ನೋ ಐಗಿಸುವಂಬ ದ್ವ Re ಸೆ 

ಶಾಲ ಸತ್ವ್ಯಾತ್ಮ` ತೆಗೆ ಮೈಜೋಂಜಿಯಲಾ ಯೆಂದ 

ಬಲ್ಲೆ ನಾನೆಲೆ ರಾಮ ರೂಪವ 

ದಿಲ್ಲ ನಿನಗಾ ಶೇಷ ಕಾಲಗ | 

' ಳಿಲ್ಲುಪಾಧಿನಿಹೀನ ಜರೆ ಮರಣಾದಿ ಭಯ ಶೂನ್ಯ 1 

ಸಲ್ಲಲಿ ಲಿತ ಚಿದ್ರನ ಸುತೇಜದ 

ಲಿಲಿ ನೈಜೊಂತ್ತ ಲಿಂದೆ 

ಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅ ಸೂಸಿದೆ ದೀನರಲಿ ನಿಜ ಮಹಿಮೆಯುರು ಧನ 

ಮೆತ್ತ, ಯನ್ಯ ನನೇನು ಬೇಡೆನು 

ತನ್ನ ೃದಾಬ ದಲ್ಲೀ 

ಟಟ ಓತ ನೆರೆ ಶ್ವ ಗಬೇಕೆನಗಾವ ಕಾಲದಲೂ 1 

ಸತ್ಯರೂಪನ ರಾಮ ಪಾಲಿಸೆ 

ನುತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಲಿಕೆ ನಗುತಮ 

ರುತ್ತ ಮಾರ್ಚತ ರುಗಳ ಸುತೀಕ್ಷಣಗೆ 

| ೨೩. | 

| ೨೪ | 

| ೨೫ | 

| ೨೬ | 



a 
Pe 

೧೮ ಇಪ್ಪತ್ತೊ ೦ದನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಅರಿಕೆ ನಾನೆಲೆ ಮುನಿಪ ಖಜ್ಞಮನ 

ದರಕೆಯನು ನಿರ್ಮಲದ ಮತಿಯಲಿ 

ನಿಕೆವಿಡಿದು ತನ್ನುವನು ಭಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೆಯೆಂಬುದಕೆ (i 

ಮನಿಯ ಮಾತೇಕಾನು ನಿಮ್ಮನ 

ನರಸಿ ಕಾಣಲು ಬಂದೆ ನಿನಗಿ 
| 

ಪ್ರರಿವ ಸಾಧನವಲ್ಲ ಬೀಕರೆಂದನು ರಘೂತ್ತಂಸ | ೨೭ | 

ಆರು ಮನ್ಮಂತ್ರವನುಪಾಸಿಯ 

ಸಾರಿ ಜಪಿಸುತ್ತನ್ಯವೇನನು 

ಹಾರದೇ ಶಾಂತೇಂದಿಯದಿ ನಿರಪೇಕ್ಷನಾಗಿದ್ದು. || 

ಧೀರತನದಲಿ ತನ್ನನೇ ನೆರಿ 

ನಾರಿ ಭಜಿಸುವ ಪುಣ್ಯ ವಂತೆಗೆ 

ದೂರನಲ್ಲೆಲೆ ಮೂನಿಸ ಕಾಂಬರು ತನ್ನ ನನವರತ | ೨೮ ॥ 

ಆರು ಪಠಿಸುವರೀಗನೆನಗೆಂ 

ದೀ ರಹಶ್ಯವ ಸ್ಮುತಿಯ ನಿತ್ಯವು 

ಸಾರವಾಗಿದ್ದೆನಗತಿ ನ್ರಿಯವಿದನು ಭಕುತಿಯಲಿ ॥ 

ಸೇರುವುದು ಮದಕ, ತತ್ವವಿ 

ಚಾರಹಥ ಸುಜ್ಹಾನವವರಿಗೆ 

ದೀರತಿಕ ನಿರ್ಮಲತೆ ಸೇರುವುದೆಂದನಾ ರಾಮ u ೨೯ || 

ನೀನು ನನ್ನಯ ಭಕುತಿ ಮಂತ್ರ 

ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನಿಶುದ್ಧನಾದಿಯ 

ಜೇನು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಸೆಕಲದಿ ಮುಕ್ತ ಸಾಜಿಯಲ ॥ 

ಮಾನನಿಧಿ ಜೀಹಾಂತದಲಿ ಮತ್ 

ಸ್ಥಾನ ಸಾಯು ಜ್ಯವ ಪಡೆವ ಸಂ 

ಧಾನವಿದು ಕೆಲೆಯಾಯ್ಕು ತನ್ನೊಳಗೆಂದನಾ ರಾವು | ೩೦ | 



ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣಂ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ೧೯ 

ಕಾಣಿಸುವೆಯಾ ತನೆಗೆ ನನ್ನಯ 
ಗ ಶಾ NA ಬೆ ತ್ರಾಣ (ತ್ರಾಣ) NEE ನಯಗ 

ಓ್ರೀಣವಾಂಯಯ್ಕಾತನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಲ್ಲಿ ಕಲವು ದಿನ 1 

ರಾಣಿ ಸಹಿತಿರಬೇಕೆನಲು ಗೀ 

ರ್ನಾಣ ವಂದ್ಯಂಗಾ ಸುತೀಕ್ಷಣ 

ಇಣದಾಗಲಿ ರಾಮ ನಾಳೆಗೆ ಹೋಗೆ ನಾನೆಂದ [೩೧ 

ಬಹೆನು ನಾ ಸೆಹ ಮುನಿಯ ಕಾಣದೆ 

ಬಹಳ ದಿನೆವಾಯಿತ್ತೆನುತ್ತಿರೆ 

ವಿಹಿತವಾದರೆ ನಾ ತಡಿವೆನೆನುತವರ ವಾರಿಧಿಗೆ |. 
ಮುಹಿರನಿಳಿಯಲು ಹೋಗಲೇನಾ 

ಯಿ ನ ಹೆನು ರಾಮನ ಕಾಯದಂದದ 

ಸಡೆಜವಾಗಿಯೆನುತ್ತ ಬಂದಳು ರಜನಿ ಖಳ ಸುಜನಿ | ೩೨॥ 

ತೆತ್ತಲಾ ತಾನಾರು ರಾಘಷೆ 

ನೊತ್ತಿ ನಲ್ಲಿಹತೆನ್ನ ಕುಲಜನ | | 

ನೊತ್ತಿ ಮೊಶಿ ky 'ಮರಕುವಳೆ ಬಾರೀ ವೆನೆನುತ ಗ್ಗ 

ಹೆತ್ತಿಮೂಡಣಗಿರಿಗೆ ರವಿಬರೆ 

ತ್ಸು ಕೊಂಡೋಡಿದಳು ಗಿರಿಗುಹೆ 

ಯತ್ತಲತ್ತಲು ಹೊಕ್ಕು ಬದುಕುತಿದ್ದಳಾ ರಜನಿ as | 

ಬಳಿಕ ವುದಯೆದಲೆದ್ದು ನಿತ್ಯ ವ 

ಸಲಿಸಿ ರಾಮ ಸುತೀಕ್ಷಣನು ಸೆ 

ಐಲನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ`ೂಡನಗಸ್ತ್ಯ ಮಹಾಮುನೀಶ್ವೆರನ 1 

ಖಳಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮಾಡಲು 

ತಳುನಿತೆನುತನೆ ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ 
ತಿಳಿದು ಬಂದನಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿನನೆ ತಮ್ಮನಾಶ್ರಮಕೆ | a9 || 



ಇಡೆ ಮಿ pe ೨೦ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ 

ದ್ಯ ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಳು ಬರೆಮ 
ಧ್ಯಾನ್ಹವಾ ಇಯ್ತಾ ಗಸ ನನುಜನ 

ಸಂಗ ಸತಿಯನುಜ ಮುನಿಸಹೆ ರಾಮಬಕೆ ಕಂಡು [ 

thy 

| ೩೫] 

ಶಿವ ಶಿವಾವನ ಕಾಣರಜಭವ 

ದಿನಿಜಮ ಬಖ್ಯರು ವೇದ ಮಸ್ತಕ 
ನಿವಹವರಳಿಯು ಮೂಕಗೊಂಡವು ಕರುಣದಿಂದೀಗೆ | 
ತವಗೆ ಗೋಚರಿಸಿಡೆಯಲಾ ರಾ 

ಘವ ಯೆನುತ ಫಲಪಕ್ಕ ಭೋಜ್ಯ ದ 
ನಿವಹದಲಿ ಸ ಸತುಕರಿಸಲಿನ್ನನು ರಾಮನಂದಲಿ |: ಹಿ ॥ 

ಆ ದಿನನನಲ್ಲಿದ್ದು ಮರುದಿನ 

ಗ ಮೆಲ್ರನೆಯಗೆಕ್ನ ನ ತ 

ಸಾದ ದರುಶನಕಾಂಕ್ಷೆಯ್' ಕಂಡರು ಪುಹಾನನನ | 
ಜೋದಿಗದಿ ಸರ್ವರ್ತು ಕಾಲ ವಿ 

ಭೀದನಿಲ್ಲದೆ ಪುಸ್ಪಫಲ ಮಧು 

ವಾದಿ ಶೋಭಿಸುತಿಹುದು ನಾನಾವೃಕ್ಷ ನಿಕರದಲಿ | ೩೭ [1 

ಎತ್ತ ನೋಡಲು ವಿನಿಧ ಮೃಗಗಳು 
ಮೊತ್ತ ನಾನು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಳ 
ಪುತ್ತ ಸುಸ್ವರ ನಂದನೋದ್ವಾನೋಸಮವಲಿಹ ದು | 
ಸುತ್ತ ಕಿಲ್ಲಾ. ದೇವಖುಸಿ ಸ 

ದ್ರೆ Ke ರಾದ ಬೃಹ ಯಷಿಗೆಳು 
ಲಿಂ ಖಿ 

ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸುತಿದ್ದರಾಶ್ರಮಗಳಲಿ ಮುನಿನರನ ast 



ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ ಪಗಿ 

ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಸುಸ್ವರ 

ವೆಲ್ಲಿಯೂ ಪೌರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರಗ 
ಫೆಿಯೂ ಜಪತಸ ಸಮಾಧಿಧ್ಯಾನರತರುಗಳೆ || 

ಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಾಗಾಂಗ ಶಾಲೆಗ 

ಳೆಲ್ಲಿಯೂ ತತ್ವಾರ್ಥ ಬೋಧೆಗ 
ಳೆಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಪವಾ ಮುನಿಗಳಾಶ್ರಮದಿ || ೩೯ | 

ಸರ್ವತೋಲಂಕಾರದಿಂದಿರ 

 ಲುರ್ನಿಯಲ್ಲಿದು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕೆ 
ನಿರ್ವಿಶೇಷವೆನಲ್ಲೆ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಭ )ಹ್ಮ ಸಭೆಯಂತೆ ॥ 

ಸರ್ವಗತ ರಾಘವನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ 

ನುರ್ನಿಸುತೆ ಸಹಿತಾಶ್ರಮದ ಹೊರ 

ಗುರ್ನಿಯಲಿ ತಾನಿಂದು ಕಕೆಡೆಂದನು ಸುತೀಕ್ಷಣಗೆ | ೩೦॥ 

ಹೋಗಗಸ್ಕಂಗೆನ್ನು ದಸಿನಿನ “ಫು 

ದಾಗಮನವನು ರಘುಕುಲೋತ್ಕಮ 

ಲಾಗಿನಿಂ ಹೊರಗಿಹನು ಸತಿ ಲಕ್ಷ ನನು ಸಹಿತಂದು: | 

ಬೇಗದಿಂಡೆನಲಾ ಸುತೀಕ್ಷಣ 

ನಾಗಲೆನುತ್ಸೆತಂದು ಕಂಡನು 

ಯೋಗನಿಧಿಯನು ಮುನಿಸಮಾವೃತನಾಗಿ ಕುಳಿತಿರಲು | ೪೧॥ 

ರಾಮಭಕಿಯಲಮಳ ಹೈದಯದಿ 

ನೇಮದಿಂ ನೆರೆ ತಿಳಿವ ಶಿಷ್ಯ ಸ 
ಮೂಹಕುತ್ತರ ರಾಮ ಮಂತ್ರಾರ್ಥವನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ | 

ಸೋಮಸನ್ನಿ ಭನಿರೆ ಸುತೀಕ್ಷಣ 

ನಾ ಮಹಾತ್ಮನ ಕಂಡು ಬಂದಾ | 

ಭೂಮಿಯಲಿ ದಂಡಪ್ರಣಾಮವ ಮಾಡುತಿಂತೆಂದ [೪೨ ll 



೨.೨ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜಡಿ ೬ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡೆ 

ಮುನಿಪ ಬಿನ್ಸೈಹೆ ರಾಮನೆಂಬವ 

ಜನಪ ದಶರಥನಾತ್ಮಜನು ನಿಜ 

ವನದ ಹೆರ ನಿಂತಿಹನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಸಹ ಬಂದು ॥ 

ಅನುವಿನಿಂ ನಿಜ ದರುಶನಾರ್ಥದ 

ಲೆನಲು ಲೇಸಾಯ್ಕೆಲ್ಲಿಹನು ಯನು 

ದಿನವು ಮಹೆಜೀಯದಲಿ ಬೆಳಗುವ ಚಿದಾತ್ಮಕನೆ | ೪೩ || 

ಇಷ್ಟುದಿನ ಹೈದಯದಲಿ ಧ್ಯಾನದಿ 
i ದೃಷ್ಟಿ ಗೋಚರನಾಗಿ ಕಾಣಲು | 

ಮುಟ್ಟ ನೆನೆವುತ್ತಿದ್ಲೆನೆನೆತವೆ ಮುನಿನಿಕರ ಸಹಿತ ॥. 

ಕೆಟಿ | ದಿರಾಗ್ಯನ 'ಜೀಗದ 

ಲಿಷ್ಟ ದೈವವಗಂಡು ನುಡಿದನು | 

ಹೈ ನ್ಯ ಮಾನಸನಾಗಿ ಭಕುತಿಯಲಾ ಮಹಾ ಮುನಿಷ [೪೪ 

ಬಂದಿರೈ ಪ್ರೀಿರಾಮಭದ್ರಾ 
ನಂದವೇ ಲೇಸಾಗಲೆನ್ಹ್ನಯ 

ಮಂದಿರಕ್ಕತಿಥೀಗಳಾಗಿಯ ಯನ್ನ ಜನ್ಮವಿದು (| 

ಇಂದು ಸಫಲತೆಯಾಯ್ತು ನಿನ್ನ 

ದ್ವಂದ್ಯ ಚರಣಸರೋಜ ದರುಶಕೆ 

ದಿಂದೆನಲು ಬಳಿಕಾ ರಘೂತ್ತಮ ನೋಡಿದನು ಮುನಿಯ 1೪೫॥ 

ಮುನಿಪಸಂಖಗೆ ದಂಡದಂದೆದ 

ಲನುಜ ಸತಿ ಸಹಿಶತರ್ಥಿಯಲಿ ಮುನಿ | 

ಮನನಿದೂರನು ನಮಿಸಿರಲು ಬೇಗದಲಿ ಹಿಡಿದೆತ್ತಿ ॥ 

ವಿನಯ ಭಕುತಿಯಲಪ್ಸಿ ಮೈಮರ . 

ದನುಪಮಾನಂದಾಶ್ರು 022 

ತನು ನೆನೆದು ಪಂಪೊರ್ಣ ತತ್ವಗಕ್ಕಕ್ಕದತಾಡ ೪೬ 



ಇಪ್ಪತೊ 2 ಂದೆನೆಯೆ ಸಂಧಿ 

ಮರವ ತಾ ತದಾನದಲಿ ಮಾ 

ಕೃನು ರಘೂತ್ತಮ ಸೂಕ್ತಿಯಲಿ ನಿಜ 
ತನುನನಾ ತ್ರಿಇರಾಮನೆ:ಗಾಲಿಂಗೆನಗಳಿಂದ | 

ಮುನಿಯಗಸ್ಥನು ರಾಮನಿಂ ಬೇ 

ಶೆನಿಸದಂದದಲಿರ್ದು ಕೃವಿಡಿ 

ದನುಪಮನೆ ಕರತಂಪನಾಶ್ರಮಕಧಿಕ ಭಕುತಿಯಲಿ 

ನಿಷ್ಟ ರದ ಮೇಲ್ದೈ ತೆ ರಾಹವಿ 

ಶಿಷ್ಟ ಚ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಪೂಜಾ 

ದ್ವಿಷ್ಟದುಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದನೆಕ್ರಿ ಯಾತ್ಮಂಗೆ ॥ 

ತುಣ್ಟಿ ವಡೆಸಿದ ನಿತ್ಯ ನಿಜಸುಖ 

ದ ನನು ವತ್ಸ ನ್ಪ್ಪೆ ಭೋಜ್ಯ ದೆ 

ಬಿಷ 'ನಾಗಿರುತಿರ್ದೆ ಕ ಸ್ಕನಾಶ್ರ ಮಡಿ. 

ಸಂದ ಸಂಧಿ ಸಮದ್ಗ ಣನೆ ನದ 

ಮಂದವಾರೆಂಬಾದವೀ ರಘು 

ಫಂದನೆನ ಚಾರಿತ್ರವಿದಕೊಲಿದವುಳೆ ಭಕುತಿಯಲಿ [| 

ಒಂದೆ ಮನೆದಿಂದೋದಿ ಕೇಳಲು 

ದಂದುಗೆವನಪಹರಿಸಿ ಸಲಹುವ 

ನೆಂದು ಗುರು ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೈ ಸಿಂಹನೊಲವಿನಲಿ 

`` ಅಂತು ಸಂಧಿ ೨೧ ಕೈ ಪದೆ ೯೦೮ ಕ್ಸೈ 

ಮಂಗಳಮಹಾ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಶ್ರೀ 
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ 

as 

1೪೬ | 

| ೪೮] 

lve | 



್ಕ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನರ್ಮ ಕ್ಕಿ 

ಇಪೃತ್ತೈರಡನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಆಗಸ ನ್ ರಾನುನ wii aia 

ಸೂಚನೆ | ರಾಮನನು ತತ್ವಾರ್ಥ ಸಾ 

ಲಾ ಮುವಿಪ ಕೇ ತೆ 

ಭಾವೆ ಲಕ್ಷ ಡೌ ಸಹಿತ ನಡೆದನು ಹಂಚನಭಬಿಗಾಗಿ | 12 

ಸದ | ಗಿರಿಜೆ ಕೇಳಾ ರಾಘವೇಶ್ವರ 
ನಿರಲಗಸ್ವ್ಯಾಶ್ರ ಮದಿ ಸುಖ ವಿ 3 

ಸ್ವರದಲೆ(ಕಾಂತದಲಿ ಮು ಖಸೊರ್ಣೇಂದುಮಂಡಲದ || 

ಪರಿಯಲಾಗಲಗಸ್ತ್ಯ ಭಕುತಿಯ 

ಭರದಿ .ಬಂದು ಕೃತಾಂಜಲಿಯ ಪುಟ | 
ನೆರಗಿ ಬಿನ್ನ ಪಮಾಡಿದನು ರಾಮಂಗೆ ನಿಜಮತನ Mei: 

ರಾವಣನ ಕೊಲಲೋಸುಗರ ವೀ 

ಭೂನಿ ಭಾರನ ಕಳೆಯಲೋಸುಗ 

ತಾವರೆಯ ಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಕ್ಷೀರಾಂಜೋಧಿ ಗೈ ತಂದು |} 
ದೇವ ನಿನ ಮ Wadd | 

RE ಮೊದಲೆ ಬಂ 

ದೀ ನನದಿ ನಿನ್ನಾ ಗಮನ: ಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಲಿಹೆನೆಂದ sk 

ಎಂದು ನೀ ಬಹೆ ವನಕೆ ಯಾನತ ಸ್ರ 

ಬಂಧು ಭಕಾ ತ ಭೀಷ್ಟ ದಾಯಕ ' 

ನಿಂದಿಕೆಯು 'ಸೆಹನೆಂದು ನೋಡುತ ಮುನಿನಿಕರ ಸಹಿತ | 



ಕೊ ಯ್ದೆ ದು 

ಶೂರ್ಪನಖಿಯ ಕಿನಿಮೂಗುಗಳನ್ನು 

ರು 

ಅಗೆಸ್ಟ್ಯನು ರಾಮನಿಗೆ ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ 
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ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಸಂದು ತಪದಲಿ ನಿನ್ನ 

ದ ಪಂದ್ಯ ಚತ ತ ವಿಷಯದ. 

ದಂದುಗವ ಮರೆದಿಹೆವು ನಿಜನಾಮವನೆ ಜಪಿಸುತ J 
ವಿ 

ಸೃಷ್ಟಿ ಯಿಂ ಮುನ್ನಿ ಹೆಯಲಾ 

ದೃಷ್ಟ ದಸುಶನ ಫಿ ನಾಗಿ ನಿ 

ಸ್ಟ ಪರಮಾನಂದ: ೧ರ್ಮಲನೇಕನೆಂಜಿನಿಿ | 

ಕಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ನಾಮ ರೂಪದ | 

ಬಟ್ಟೆ ಯಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಿಕಾರೋ 

ತ್ಯ ಸ್ಟ ಸತ್ಯಾದ್ವೈತ ನಿರುಪಮನಾಗಿ ನೀನೆಂದ 

ಲೂ 

ಅಲ್ಲಿ ನಿನಾ ಶ್ರಮದಿ ನಿಜ ವಿಷ 

ಯುಲ್ಲಸಿ ಸಿತೆ ಲೀಲಾ ರ್ಥವಾಗಿಯೆ 

ಬಲ್ಲಿತೆನಿಸುವ ಯೋಗಶಕ್ಕಿ ವಿಲಾಸದಲಿ ನಿನ್ನ ॥| 

ಸಲ್ಲಲಿತವೆನಿಸದ ಸದಾ ತ್ಮ 

ದಲ್ಲಿಕುದಲೂ ವೇದದಂತ್ಯವ 

ಬಲ್ಲನರು ಹೇಳುವರು ನಿರ್ಗುಣ ಶಕ್ಕಿಯಿಂದದನು. 

ಕೆಲರು ನಿರ್ಗುಣ ಶಕ್ಕಿಯೆಂಬರು. 

ಕೆಲರು ವವ್ಯಾಕೃ ತವದೆಂಬರು 

ಕೆಲರು ಮೂಲಪ್ರಕೃ ತರೆಂಬರು ಮಾಯೆಯೆಂಡೆನುತ |. 

ಹಲವು ಪರಿಯಲಿ ವಿದ್ಠೆ ಮೊದಲಹೆ 

ಕೆಲವು ನೇದವ ಹೊರಿಸುತದರೊಳು | 

ವಿಲುಕಿದೆಯೊ ನೀನೆಂಬವೋಲಿಹುದಜ್ಜ ರಿಂಗೆಂದ 

ಮೂಲದಹ ಿ ಕೃತಿಯಲಿ ಲೀ ನೆಂ 

ಮೇಳವಡೆಯಲು ಜನನವಾಯ್ತಾ 

ಶೀಲನಾದ ಮಹತ್ತು ವಾ ಮಹೆತಿನ ಬ ಸುರಿನಿಂದ | 

೨೫ 

le} 

ll & H 



೨೬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ. 
ಶಿ 

ಬಾಲರಾದರು ಮೂವರೆದನೇ 

ವೇಳುವೆನು ಸಾತ್ರಿಕವು ರಾಜಸ 

ಮೇಲೆ ತಾಮಸರೆಂಬಹೆಂಕಾರ ತ್ರಿತಯಶೆಂದ 

ಸತ್ವದಿಂ ವೈಕಾರಿಕವು ರಜ 

ವೃ ತ್ರ್ರಿಯಿಂ ತ್ರೈಜಸವು ತಾಮಸ 

ದತ “ಣಿಂ ಭೂತಾದಿಯೂ ಭೂತಾದಿ ಸೂಕ್ಷ ಮದಿ | 

ಮತ್ತೆ ತನ್ನಾ; ತ್ರೈ ಹೆ 

ತ್ಸ ತ್ರಿ ಶಬ್ದ pe ರೂಪ 

ಸೋತ್ತ ಮದ ಧದ ೦ದರ ಜಿನಿಯಲೊಂದು 

ಗಗನ ಶಬ್ದಕ್ಕೊಂದು ಮರುತಿನ 

ಲೊಗದ ಪ್ರುರುಷಕೈರಡು ವಹ್ಞಿಯ 

ಬಗೆಯ ರೂಪಕೆ ಮೂರು ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ಸಹ | 

ನೆಗೆನ ಜಲಗುಣ ರಸಕೆ ನಾಲುಕು 

ಮಿಗೆ ಧರೆಯ ಗುಣ ಗಂಧಕಾಯ್ಕೆಲೆ 

ರಘುಜ ಶಬ್ದ ಸೃರುಶ ಶೆ ರೂಪು ರಸಾಖ್ಯ ಗಂಧಗಳು 

ಇನ್ನು ರಾಜಸೆ ತೈಜಸ ಸದಲೇ 

ಕಾರ್ಷತ್ವಕುದುಗ್ರಸೆನೆ ನಾಸಿಕ 
ವೆನ್ನುತಿಹೆರೆದಕಾಗಿಸ ಸುನ ಕರ್ಮೇೇಂದಿ )ಿಯಂಗಳ್ಳದು il 
ಕರ್ಣ ವಚನಕೆ ಕರವು ತ ೈಸ್ಸೆಗೆ 

ವರ್ನ ಪಾದಕೆ ನೇತ್ರ ಕ್ರೀಡಾ. 

"ಸನ್ನಿ ಧಿಗೆ ರಸ ದುಗ ಗಂಧವನರಿಯೆ ನಾಸಿಕವು 

ಇಂದ್ರಿಯವು ಹತಿ ತ್ರಿದನು ರಾಜಸ ` 

ವೆಂದು ನುಡಿವರು ಸಾಫ್ಟಿಕದಲ್ಲ 

ತಂದೆ ಮನನುತಿ ಹಮ್ಮು ಚಿತ್ತ ಗಳೆಂಬ ವೃ ತಿ; ತಗಳ RS 

ee 

|೮| 

|೯| 

೧೦ | 



ಅಸ್ಪತ್ರೆ ರಡನೆಯೆ ಸೆಂಧಿ 

ಇಂದು ವಿಧಿ ರುದ್ರಾಖ್ಯರಲಂ 

ಮುಂದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ನು ಸಹಿತೊ ಳ 
ಸಾ ಜಾ 

ಸಂದಿಹಾಂತಃಕರಣದಧಿದೇವತೆಗಳಿವರೆಂದೆ 

ದಿಕ್ಕೆ ನೆಲ ರನಿ ವರುಣನಶ್ಚಿ ಯು 

ತಕ್ಕ ಪಾವಕನಿಂದ್ರ ವಿಷ್ಣು ಜ | 

ಮುಕ್ಕುವಾತನು 'ಜೇವಜಾಶವನಿಂತು ಹದಿನಾಲ್ಕು | 

ಮಕ್ಕು ಮಧಿದೇವಶೆಗಳಿದರೊಳು 

ತಕ್ಕ” ಜೀಸ್ಟೆ ಗೆ ನಾಯುನೆ,ದರೆ 

ಲೆಕ್ಕ ಪಾ ) ಹಾಪಾನವ್ಯಾ ನೋದಾನ ಸ ಸಮೆನಗಳು 

ಇನಿತು ಕೂಡಿಯೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಸೆಂ 

ಹೆನಿಸಿ ಲಿಂಗವದೇ ಮೆಹೆತ್ತೆ ೦ 

ಜಿನಿಸಿದೊಡ್ಡಿ ದ ರೂಪನಾಗಿಯೆ ನೀನು ಜೆ ಚೈತ ತನದಿ 1 

ಅನುನಿನಿಂಡೊಳೆಸ ದು ಲೋಕದ 

ಘನ ನಿರಾಡ್ರೂನದಲಿ ತೋರುವೆ 

ಘನ ಮಹಾಭೂತಸ್ವ ರೂಪದಲೆಂದನಾ ಮನಿಷ 

ಬಳಿಕ ನಿನ್ನೆ ವಿರಾಟ ರೂಪದ 

ಬಳೆಕೆಯಿಂದೀ ಸೂಲ 3 ರೂಪಗೆ3 

ಜೊಳಗೆ ಸರ್ವ ಚರಾಚೆರಂಗಳು ಹೊಳಿದಳಿವುತಿಷನು ॥ 

ತಿಳಿಯೆ ತಿರ್ಯಜ`ಮರ್ತ್ಯ ದಿವಿಜಾ 

ವಳಿಗಳೀ ವ್ಯವಹಾರ ಭೇದದಿ | 

ಸುಳಿವುತಿಹೆ ನೀನುತ್ತಮಾಧಮ ಮಧ್ಯಮಾಖ್ಯೆಯಲಿ ' 

ಮೂರು ಲೋಕಕೆ ತಕ್ಕ ಕರ್ಮವ 
ತೋರಿ ವುಣಿಸುವೆ ಸತ್ವ ರಜತಮೆ 

'ಮೂರರಿಂದ್ರಿಯ ನಿಜಯನೆಚ್ಚ ರು ನಿರತಿ ಶಾಂತಿ | 

1 ಭೂತಗ (ಖು 

ಕಿ 

॥೧೧॥ 

೧೨] 

| ಐ || 

owl 



೨೮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ 

ಸಾರುವ ಶ್ರುತಿಗಳಲಿ ನಂಬುಗೆ 

ಬಾರಿ 1ದ:ಪ್ರದ ನಡೆ ನಿರಂತರ | 
ಸೇರಿಸುಷೆ ಸುರಲೋಕವಯ್ದು ವೆ ಕರ್ಮವನು ಜಗಕೆ | ೧೫॥ 

ಲೋಭ ಸಶುಧನ ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರೆರ 
ಚಾ ಶರೀರ ರಕ್ಷಾ 

ಲಾಭವಾಶಾ ತಂಕೆಯಿಂ ರಾಜಸದ ಕರ್ಮದಲಿ | 
ಕೋಭನಡಿಸುವೆ ನುನುಜ ಲೋಕದ 
ಲೀ ಭವ* ದಷಡ್ಡೂರ್ಮಿ3 ಶನುವಿನ 
ದಾಬಿನಲಿ ೨ನೆ ಬಿಗಿಸಿ ಮನುಜರನೆಂದನಾ ಮನಿಷ ೧೬ 

ಅಪ್ರಕಾಶ ಪ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿರ್ದಯ 
ಬೊಸ್ಪ; ನರಿ ನಡೆ ಶೋಕ ನಿದ್ರೆಯು 
ತಪ್ಪು ವಪ, ಗಳರಿಯದಾ ಜಸ ಕಡುಗೋಪ | 
ನಿನ್ನ ಚ ಚಕ ಕರ್ಮದಿಂದವೆ 
ಕಪ್ಪಳಿಸಿ ನೆರಕದಲಿ ತಿರ್ಯಗೆ 
ನಿಪ್ಪ ಯೋನಿಯಲಾಡಿಸುವೆ ತಾಮಸದ ಜೀವಿಗಳ I ೧೭ |; 

ಸೇರಿಸುವೆ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನೀ ಸರ 
ಸೀರುಹೋದ್ಭವ ಐನೂಗಿ ಮೂಜಗ 
ಕಾರಣಾತ ತನೆನಿಸಿ ರಾಜಸ ಶಕ್ತಿ ಯಿಂದೊಲಿದು. ॥ 
ಜಟ ಸಾತ್ಮಿ ಕ ಮಾಯೆಯಲಿ "ಯನ 
A, ಮಾಡಿ ಲೋಕದ 
ಭತ: ಪಾಲಿಸುವೆ ನೀನೇ ವಿಷ್ಣು ಸಂಜ್ಞೆ ಯಲಿ 

ಆಲಸಿ ಕಡೆಯಲಿ ರುದ ಪ್ರನಾಗಿ 
ದ್ವಳಿವೆ ಜಗವನು ಘಾ 

ಲೆಲೆ ರಘೂತ್ತಮ ನೀನೆ ಮಾಯಾ ಭೇದ ॥ ಗುಣದಿಂದ ॥ 
ES: 

| ೧೮ 

ಕಾಕಾ ಗಾ ಹಾಹಾ, ವಾನ ಸಾ 

2 ತ (ಖ) 2 ದಲಿ ಷಡೂರ್ಮಿ (ಖ) 8 ನೆಕೆ (ಕ. 



ಇನ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ಸಂಧಿ | ೨೯ 

ಬೆಳೆಸಿ ನೋಡುನೆಯೊಮೆ, ನೀನೆೊಳ 

ಗೊಳಿಸಿ ನೋಡುವೆಯೊನ್ಮು ನಿನ್ನೊಳ | 

ನಿ ನೋಡಿಯು ನೋಡದಾತ್ಮಾರಾಮ ನೀನೆಂದ | ೧೯ | 

ಜಾಗರಣ ಸಪುನವು ಸುಷುಪ್ತಿಯ 
ಮಾಗಿನುವ ಬನ್ನಿ ಗಳ ವೃ ತಿವಿ 

ಭಾಗವನು ನೂರಿಹೆಯಲಾ ತತ್ಸಾ ಕ್ಷಿ ನೀನಾಗಿ || 
ಆಗಿಯಳಿಯದೆ ಹೊರಗೊಳನೆ ಸಮ 

ವಾಗಿ ನೀನಾವಸ್ಥೆ ಮೂರರ 

ಬೇಗಡೆಯ ಹೊದ್ದದ ನಿರಾಮಯ ಸಚಿ ದಾತ್ಮಕನು | ೨೦ || 

' ಲೀಲೆ :ಯಿಂ ವೀ' ಸೃಷ್ಠಿ ಕರ್ಮ 

ಲಾಲಿಸುವೆ ಯಾವಾಗಳಾಗಲಿ 

ಬಾಲೆ ಮಾಯಾಶಕ್ಕಿಯಿಂ ನೀ ಗುಣಿಯೊ ಯೆಂಬಂತೆ | 

ತಾಳುನೆಯೆಲಾ ಶುದ್ಧ ದೇಹವ 

ಕಾಲ ರೂಪನೆ ನಿನ್ನ ಮಾಯಾ 

ಶೀಲ ತಾನೆರಡುಂಟು ವಿದ್ಯಾ ನಿದ್ಯೆ ಸಂಚಿತದಿ | ೨೧॥ 

ನಿದ್ಯಾ ಶಕ್ಕಿ ತಾನು 

ಇಗಲು pe ಬಹು 

ಭ್ ನಿಶೃತಿಯಲಾಶೆ ನಿಷಯಾರಂಭ ಮದ ಮನುತೆ ॥ 

ಹೊನ್ನು ಹೆಣಾ ವನಿಸುತಾದ್ನರ 
ದ್ಧ ಾ ಬಿ 

ಗನ್ನ್ನ ಗತಕಣೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಂಸಾ 

ರಾರ್ನವದಿ ಮುಳುಗಿಸುವದೇಳದ ವೋಲವಿದ್ಯೆಯ3ನು3 ॥ ೨೨ [| 

ಮೋಯೆಯೆಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರ ಪ ವೃ ತ್ರ ರು. 

ಕಾಯ ಸುಖವನೆ ಬಯಸಿ 

ನಾಯ ನಡೆ ಜೋನದ ಶರೀರವ 8ನಕಿವ್ಹ ಜಿಂಜಿನುತ 1 
ಾವಾಹಸಾ ಪಾ ಘಾನಾ ಲಾಸ 

1 ಯಿಂದೀ (ಖ) J (ಖ) ರ ತ (ಖ) 
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+, 

ಇಪ್ಪತ್ತ ರಡಸೆಯ ಸೇಧಿ ಇಗ" 

ಸೋಕುವುದು ನಿಜ್ಞಾ ನವಾಗಳೆ 

ಕೆುತನದಿಂ ನಿನ್ನನೆರಿಯದ 4 
ಬಾಕುಳಿಗಗೆಂದೆಂದು ಸೇರದು ತೆತ್ತೈನಥವೆಂದೆ. 3 

ನಿನ್ನ ಚರಣದಿ ಭಕುತಿಯುತ ಸಂ 
ಪನ್ನನೇ ನೆಕೆ ಮುಕ್ಕನೆಂಬುದು | | 
ಸಿನ್ನ್ನ ಮತೆದಲಿ ಸಕಲ ಸನ್ಮೆತನೇಕೆ ಸಂಶಯವು | 
ನಿನ್ನ ಭಕ್ಕ ಮೃ ತವನು ಕುಡಿಯದ 
ಜಿನ ಕರಾಸೆಕ್ಷನಾದಂ ವ್ರ 

ಗೆನ್ಸಶೇನದ ಸ್ವಪ್ನದಲಿ ಸಹ ಮೋಕ್ತನಿ್ಲೆ ಂದ ಗ್ಗ ೨೮[ 
'ಹಲವ ಹೇಳುವೆನೇನೆ ರಾಘವ 

ತಿಳಿಯೆ ಸಾರವ ಕಿಂಚಿತೆಂದನು 
'ಹಲವು ಬಗೆಯಲಿ ನೋಡೆ ಮುಕುತಿಗೆ ಸಾಧು ಸಂಗತಿಯೆ 1 
ಮೊಳೆಯಲಾ ತತ್ಸಾಧು ಜನೆರೊಳು 

ಸಲುಗೆನಡೆಯಲು ಸಕಲ ಪುಣ್ಯದ | 
''ನೆಳಸು ಬಂದೊದಗುವದು ತತ್ನನೆನಕಿಯಬಹುಜಿೆಂದ ' 2] 

ಉತ್ತೆಮದೆ ಸಾಧುಗಳು ಸೆರೆ ಸಮ 
ಚಿತ್ತರಾಗಿಹರಖಿಳ ಭೂತೆದಿ 
ಮಿತ್ರ ಶತ್ರುಗಳೆನ್ನರನಕಿನರೆಂಬ ಬಗೆಯಳಿದು 1 
ಹೆತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳವೋಲು ಹಿತವನು 
ತತ್ತದಿಜ್ಗೆಯನರಿದು ಮಾಡುತ 
ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮಂತೆಲ್ಲರನು ಕಂಡಾಡುತಿಹಕಿಂದ ॥೩೦॥ 

ತೆನುವಳಿಯೆ ಧನೆವಳಿಯೆ ಮಕ್ಕಳು 

ಮನೆಯಳಿಯೆ ಪ್ರಿಯ ಬಂಧು ಬಾಂಧವ ' 

ಜನವಳಿಯೆ ಲೋಕಂಗಳಳಿದಾಸತ್ತು ಬಂದರೆಯು | 



ರಣ್ಯಕಾಂಡ' ನವು 
ಕಾ ರಾಮಾಯಣ 

ಕ್ 

ಧ್ಯ್ಯಾತ್ಮ ವ್ಠ 
ಸ್ 

{2
 

kd 
ಭೆ 

ತೆ ನಿರ್ಗುಣ ಕಾಸ 

es 

ni re 
ಗ್ hed ದಂ 

ಬಿ ಲೌ 

ಜಿನುಮುಯನು ತಾನೆಂದು ಮರೆಯೆದೆ ಬಗೆ 

ಅಡೆ 

| ೩೧ 

ರಾಜತನ ಧನ ಶೌರ್ಯನವೆಂದೆಂ 

ಬೋಜಮುಖಿಯರು ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರರು 
ಸೋಗವು ಬಂಡರಡರಲ್ಲಿ 

ಕೆಜುಗು ಕಡೆಯಲಿ 

ದ ಜೆ 
ಛು 

ಖೆ 2 

ಅ, 

ಊ) 
ಳು 

ಕಡಿ ಬೃ ಜಿ 
MARAE 

ನ 

asl ದಲಿಹರು ಸಾಧುಗಳು ಸ್ಖ್ನ 
ಬ್ರಿ 

ರಾಜ ವಿರತಿಯಲಾತ್ಮ: 
ಪೆ 

ರ್ಮ ವಿಕರವ 

ಲೌಕಿಕ 

ನೂತ ಕರ್ಮದಿ ಪೂರ್ವ ಸಂಚಿತದ 

ಚಿಂತಿಸಲು ಕೇಡಿನಲಿ ಸುಖದಲಿ 

ಸಂತಸವ ಮಾಡುವರು ನಿಷಯ ವಿ 

| 

ನಿನಗರ್ಪಿಸುವರುತ ಮರು. | ೩೪/ ಇಯ 

ುದಲಿಹ್ ಸರಿವಿಸೆಯನನು ಮುಳಿ Wy 
~~ 4 

ಯುನ 



ಅಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯೆ ಸಂಧಿ ಕ್ಷ 

ನ ಮದಿ ಸಾ/ಣಾಯಾಮದಿಂದೀ 
ಇ ತ 

ಸಮಯ ಜಗವನು ಮಿಥ್ಯ ಗಾಣುತ 

ಕ ತೆ ಪ್ರತ ಇ್ಯಹಾರದಿಂ ನೋಡುವರು ಸಾಧುಗಳ: il ೩೫ || 

ತಿಳಿದು ನಿಶ್ರ ಯದಿಂದ ವಸ್ಸು ವ 

ನೊಳಗೆ ಧಾ ರಣೆಯಿಂದ ದಲರಿದದ 

ನಿಲಿಸಿ ನಿಜ ಜ್ಛೈತನ ನ್ಯ ತಾನೆಂದೆಂಬ ಧ್ಯಾನೆದಲ | 

ಬಳಿಕ ಜೈತನ್ಯಾತ ಕೆ ಭಾವವು 

_ ಗಳಿತನಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯಿಂದವೆ 

ವಿಲ.ವತಿಲೆ ರಘುನಾಥ ನಿನ್ನಯ ಯ ಭಕ್ತರಾದರು 
& (೩೬ | 

ಸ್ಟ ದೈನೇಬ್ಛೆ ಯಲಿ ದೊರಕೀ 

ತಷ್ಟ್ಯ I ಸಂ )ರಬುಧ ತನು 

ಸನ್ನೆಗೆ ಸಂಕೊೋಸವಡುತಛಿಕವ ಬಯಸೆದೊಂದೆ ॥ 

ಮುಟ್ಟ ನಿನ ಿಂಭ)ಯಲಿ ಮತಿ ರತಿ 

ವಟಿ ಸಜಿ ಸಾಧುಗಳು ವಡ ಶೂ 

ಡಿಸ್ಟರಾಗಲು ದೊರಕುವುದು ನಿಜ ಭಕುತಿ ನಂಬಿ | ೩೭ 

ಕೇಳುವುದು ನಿನ್ನಮಳ ಚರಿತವ 
ಹೇಳುವುದು ನಿಜ ನಾಮೆವನು ಮೊಳ 

ಗಾಲಿಸುವುದೀ ಮೂರ್ತಿಯನು ಸೇವೆಯನು ಮಾಡುವುದು. ॥ 

ನೇಲೆಯರ್ಚಿಸುತೆರಗಿ ನಮಿಸು 

ತ್ತಾಳೆನಿಸಿ ಸಖ್ಯದಲಿ ಸಕಲವ 
ಕೋಳುವೋಗದೆಯರ್ಚಿಸುವರೀ ನಿನ್ನ ಸೇವೇ 

ಹ್ 
{> C, 

ಸ್ರ ಮಾ ತಶಿ 

ನಿನ್ನ ಭಕುತರ ಸಂಗನಿಲ್ಲದೆ 

ನಿನ್ನ ನೆಕುತಿಯ ಮಾರ್ಗ ದೊರಕದು 

ನ್ನ ಭತುತಿಯದಿಲ್ಲದೆಂದೂ ಮುಕುತಿ ದೊ: ಪ: 3 



೩ಿಛ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 

ನಿನ್ನ ಭಕುತರೆ ಸಂಗವೇ ಸಾ 

ಕನ್ಯ ವೇತಕೆ ಮುಕುತಿವಜೆನಜೆ 

ಧನ್ಯರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಭಕುತೆರ ಭಕುತರಾದವರು 

ಇದುವೆ ಮುಳುತಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಾರ್ಗ 

ತೃದನು ಭಕುತರ ಸಂಗದಿಂದಹ 

ಸದಮುಲದ ಸದ ಕ್ಲ ರಾಘವ ತನಗೆ ನೀ ನಿನ್ನ 
ಹದಯುಗದ ಭಕುತಿಯೆನು ಭಕುತರ 
ಲೊದವಿದನುದಿನ ಸಂಗವನು ಕೊಡು 
ಸದು ಹೈದಯ ನಾಕೆನಿಸುವೊಡೆ ರಘುನಾಥ ನೀನೆಂದ 

ಇಂದು ರಾಘವ ನಿನ್ನ ಸಂಗದಿ 

ಬಂದ ಜನ್ಮವು ಸಫಲವಾಯಿ 

ತ್ತಿಂದು ಬಹುವಿಧ ಯಾಗಫಲ ಕೈಸಾರಿತ್ರೈ ತನಗೆ ॥ 

ಹಿಂದೆ ಬಹುಕಾಲವನು ತಪದೆಲಿ : 

ನಿಂದನನ್ಯವ ನೆನೆಯದಾ ಫಲ 

ವೃಂದವೆಲ್ಲವ ರಾಮ ನಿಜಪದಶರ್ಪ್ಸಿಸಿದೆನೆಂದೆ 

ಇನ್ನು ರಾಘವ ಸೀತೆ ಸಹಿತನೆ 

ನನ್ನ ಹೈದಯದಿ ನೀನುವಗಲದೆ 
ಯನ್ನು ದಿನವಿರಜೀಕು ನಾ ನಡೆವಾಗ ನಿಂತಾಗ | 

ಚನ್ಸೈ ನುಡಿವಾಗೇಳುವಾಗಲು 

ನನ್ನ ನಿದ್ರಾ ಸ್ವಪ್ನ ಜಾಗ್ರದಿ 

ನಿನ್ನೆ ಮೂರ್ತಿಯೆ ಕಾಣುತಿರಬೇಕೆನ್ನ ಹೈದಯಡಲಿ 

ವ್ರ ಪರಿಯೆಲಿಯಗಸ್ಸು ರಾಮ 

ನಾಸ ಸರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಸಿ ಕೊಟಿ ನು | 

ಜಾಪವನು ಮುನ್ನಿ ಂದ್ರನಿರಿಸಿದ್ದುವನು ರಘುವರಗೆ | 

Il ೩೯ |] 

|೪೦ | 

|೪೧ | 

॥೪೨]| 



ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ಸೆಂಧಿ ೫೫ 

ಕಪ ದಿವ್ಯಾಕ್ಷಯದ ಶೆರವನು 
ದೀಸಿಸುವ ರೆಶ್ನ್ ಘೆ ಖಚಿತ ಕ 
ಲಾಸವಹೆ ಖಡ್ಗ ವನು ಮಿಗೆ ತಂದಾಗಲಾ ಮುನಿನ | va H 

ಇನ್ನೆರಡು ಯೋಜನದ ಮುಂದೆ 

ಪುಣ್ಯ ಕಾನನ ಸಂಚವಟಯೆಂ 

ಬುನ್ನೆತಾಕ್ರಮ ನಾಮವದು ಗೌತಮಿಯ ತೀರದಲಿ || 
ಚಿನ್ನುಮಯ ನೀನಲ್ಲಿ ಕಾಲವ 

ಮನ್ನಿ ಸುತ್ತಿರೆ ಬಹೆಳೆ ಕಾರ್ಯವ 

ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಮರಕುತ್ತ ನನೆಂದನಾ ಮುನಿನೆ | ೪೪ | 

ಎಂದಡೆಲ್ಲವ ನೇಳ್ಸಗಸ್ಸ ಮು 

ನೀಂದ್ರ ನಚನೆ ಸುತತ್ತ ಬೋಧೆಯೆ 

ಲೆಂದ ಸಂಸ್ಥೆವಕತಿ ಮುದದಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲೊಲಿದು ॥ 

ನಂದು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮೆನಿವರೆ 

ನಂದು ತೋರಿದ ಮಾರ್ಗದಲಿ ನೆಡೆ 

ತಂದನಖಿಳೆಜ್ಞಾನ ಮೂರುತಿ ಫಂಚವಟಿಗಾಗಿ 1 ೪೫॥. 

ಮುಗಿದುದಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಧಿ ಕೃತಿಯಿಂ 
ಮಿಗಿಲೆರಡು ಪದಬಂಧ ರುದ್ರರ | 

ಯುಗದಿ ಕೂಡಿದ ಮೇಲೆ ಗುಣದಲಿ ರಾಮ ಕಥೆಯಿದನು | 
ಸೊಗಸಿ ಹೇಳಲು ಕೇಳಲವರಿಗೆ | 
ಜಗದ ಪತಿ ಕರುಣದಲಿ ಕೆಡಿಸುವ | 

ನಘನವ ಗುರು ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೃಸಿಂಹನೊಲವಿನಲಿ | ೪೬] 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೨೨ ಕೈ ನದ ೯೫೪ ಕ್ಯೆ 
ಮಂಗಳಮಹಾ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ 

x 
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ಇಸ್ಪತ ಹ್ಮರನೆಯ ಸಂಧಿ 

ತಿದ್ದಿರುತ ನಿನಗತಿ ಹಿಶದಿ ಸಂ 

ನ್ನಿ ದ್ದ ನಾಗಿಹೆನೇಕೆ ಹತ್ರಾ ಇಡುವೆ 

ಕ್ರುದ್ಧ ನನು ರಘುನಾಥ ತಾನಲ್ಲೆ ದನಾ ೭ ಪಿ 2 hi 

ಯೆತ್ತಲಾನೂ ನೀ ಮೃಗವ ಬೆಂ 

ಬೊತ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಿತಡನಿಗು 

ದ್ವೃೃತ್ತನಾದಾ ಹೊತ್ತು ನಾನೀ ಜನಕನಂದನೆಯ || 

ಸತ್ತು1ನಾ'ಗಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವೆನೆಂ 

ದಿತ ತೆ ಲಿಹನೆನೆ ಈ:ಳಿ ವಿಪಗ ಕು | 

ಲೋತ್ತ ಮಗೆ ನಸುನಗ.ತ ಮಗುಳಿಂಶೆಂದನಾ ರಾಮ | ೪ || 

Biss ವಿಹೆಗ ಸಾಧು ಹಿ 

೩ ನೀನೆನಗಹುಮ ಹತ್ತಿರ 3 

| KBR ಮೆತಿ ತ್ರಿಯಾರ್ಥಡಲೆಂದು ತಕ್ಕವಿಸಿ ॥ 

ತೋಷಿಸುತ್ತವನನುವದಿಸಿ ಜಗ 

ದೀಶ ನಡೆವನ: ಸಂಚವಟಯೆಂ | 

ಬಾ ಸುಸ್ಮಳಕನುಜ ಸೀತಾದೇವಿಯರು ಸಹಿತ. 1೫ ನಲ 

ನಡೆದು ಕಂಡರು ಸಂಚವಟಯೆಂ 

ಬಡನಿಯನು ಸುಸ್ಮಳ ನಿಶಾಬವ, 

ನೊಡನೆ ಹೆರಿನಾ ಗೌತೆನೊಸದಿಯುತ್ತರು ತಟಿದಿ | 

ಒಡೆಯೆ pp: ತನ್ನಯ 
ಮಡದಿ ಸಹಿತಿತೆ ಮನೆಯನೊಂದನು 

ಕಡು ಸಹಸಿ ಸಾ ಮಾಡಿದನಾಕ್ಷಣದಲಲ್ಲಿ || ೬ ! 

ಕದಳಿ ಫಲ ಸಾಮ್ರೊಳಿ' 'ಖರ್ಜುರ 

ಮೊದಲುಗೊಂಡ ಫಲಾನಿ ಪಾದಪ 

ದೊದವಿಯಲ್ಲೆ (ಕಾಂತವಾಸ ನಿರೋಗದುಸ್ಥೆ ಳನು | 
ವಾ ವಾ 

1 ಸಾ (ಖ). 



೩೮ | ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ 

ಕದಕುಜನೆ ಸಂಜಬಾಧೆ ವರ್ಜಿತ 

ನದು ಸುರೇಂದ್ರಾಲೋಕದಂತಿರೆ 

ಸುದತಿಯೊಡನೆ ವಿನೋದದಿಂದಿರುತಿರ್ದನಾ ರಾಮ ೭ || 

ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯವು ಕಂದ ಮೂಲಫ 

ಲೋತ್ಕಮನ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ತಂದೀ 

ವುತ್ತ ರಾಮಂಗನುದಿನವು ತತ್ಸೈೇವೆಯಿಂದಿರುತ | 

ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಯಶೊರಗದೇ ಜಾ 

ಗ್ರತ್ತಿ -ಲಿರ್ದನು ಶೆರವಿಡಿದು ತಿರು 

ಗುತ್ತ: ಲಿರ್ನನು ಪರ್ಣ ಶಾಲೆಯಲನುದಿನವು ಬಿಡದೆ ॥೮॥ 

'ಮಿಂದು ನಿತ್ಯವು ಮೂವರಘಕುಲ 

ವ.ಂದನಾಶಿನಿ ಗೌತಮಿ ಜಲ 

ದಿಂದ ಸುಖವಲ್ಲಿರುತಿರಲು ಕೆಲ ದಿನವನೀ ಪರಿಯ | 

ಒಂದು ದಿನ ಸೌನಿತ್ರ ನತಮುದ 

ದಿಂದಲಣ ನೆ ಕಂಡನಾತಾ | 

ನೆಂದದಿಂ ಕುಳಿತಾ ಜಗನ್ಮಯನಾಗಿರಲು ಕಂಡ |e | 

ಹೊಳೆವ ಸೂರ್ಯೆ ಸಹೆಸ್ರಕಾಂತಿಯ 

ತಳೆಯೊಡಲ ಚತುರತೆಯನಟ್ಟೆವೆ ` 

ಗಳ ಸುನೋಟದ ನಾಸಿಕಾಗ್ರದ ಬಿಟ್ಟ ಕೆಂಜೆಜಿಯ | 

ಗಳೆಡ ಮೂರೇಖೆಗಳ ವಕ್ಷ 

ಳದ ತುಳೆಸೀಬಳದ ವಲ್ಲೂ 

ವಲಿಯ ನಾಭೀ ಹೃದದ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ರಂಜಿಸಲು ॥ ೧೦॥ 
21 

ಜಾರು ದೀರ್ಥಿ ಭುಜದ್ವಯದ ಸುಕು 

ಮಾರ ಗಾತ್ರದ ನಳಿನನೇತ್ರದ 
ಚೀರವಸನದ ವಿನುಲಮುಖ ಪಂಕಜ ಮುನೋಹರದ | 

po 

1 ಯಲ್ಲಿರು ತೀರ್ಥ ಶರ ಸಿಡಿ | ವುತ್ತ (ಖ). 



ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ . ರ್ಕಿ 

ಮೊರುತಿಗೆ ಬಂದೆರಗಿ ವಿನೆಯದ 

ಸಾರ ಭಕುತಿಯಲಾ ಸುಮಿತ್ರಮೆ 

ಹಾರ ತತಾ ರ್ಥವನು ನೆಸಗೋಡನು Wh ಒಯನೆ | ೧೧ ೧ 

ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನೆ ಕೇಳುವಿಚ್ಚಾ 

ಕಾಮಫಘನೆನೆಮೆಗಾವೆ ಪರಿಯಲಿ. ' 

ನಾ ಮುದದಿ ತಿಳಿದನೆನು ಮೋಕ್ಷೇಕಾಂತ ಸಾಧನೆನ | 
ಅಾಮೆರಸ ದಳನೇತ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂ 

ಜದಾಮಹತ ವನೆಲ್ಪವಾಗಿಯ : ; 

ನೇಮಿಸುವುದನಗೊಲಿದು ತತ್ಸಾ ಧನವ ಸೆಹಿತೆಂದ sl 

ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾ ನೆನನೆ ವಿಜ್ಞಾ 

ನೋಕ್ಷಂ ಯಿಂ ಸೊಸತವನು ನಿರ್ಮಲ 

ಭಕ್ತಿ ಯನು ನೆ ರಾಗ ಶೈ ವನು ನೀನಿಂದು ತ್ರುಗಿ 1 

ನಿಸ್ತರಿಸ ಸಬೇಕನ್ನೆ ಜಾ ಮ 

ತ್ರ, ಜೀ ಬ ಧಕೆಯಲಿ 

ಸತ್ಯಸಂಧನೆ ಕರುಣಿಸೆನಲಿಂಕೆಂದನಾ ರಾಮ .. los | 

ರೇಸನಾಡಿದೆ ತಮ್ಮ ಮೋಕಾ 

ಮಾಸನನು ಹೇಳುವೆನು ಗೌಪ್ಯದ 

ಪಾತಿಯೊಳೆಗತಿ ಗೌಪ್ಯವಾದುತ್ಛೃಷ್ಟ ವಿದ್ಯೆಯನು ॥ 

ಮೋಸನೋಗಡೆ ತಿಳಿಯಲದ ವಿ 
ಶ್ವಾಸದಿಂ ಮಾನವರು ಗೆಲುವರು 

ವಾಸ ಕಲಿ ಕಲ್ಮಷನನೆಂದನು ರಾಮನನುಜಂಗೆ ae 

ಮೊದಲು ಮಾಯಾ ರೊಪನನು ಕೇ 

ಫಿದರಿನಿಂ ನಿಜ್ಞಾ ನ ಸಾಧನ 

 ವಿದಿತವಲ್ಲಿಂ ಜ್ಞಾ ನನ ವಿಜೆ ಸ ೇಯನನು' ನಿನಗೆ 4 



೪೦ ಆಧ್ಯಾ ತ್ಮ ಕಾಸು ॥ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 

ಮುದದಲೆಲ್ಲನನಕೊರೆವೆ ಸಂಕ್ಷೇ 

ಹದಲಿ ಯದರಿಂ ಸಕಲ ಬಂಧವ | 
ನೊದೆದು ನಿಲಬಹುದಾತ್ಮಸು ಖಸಾಮಾ ) ಜ್ಯದೊಳಗೆಂದ |೨| 

ತಾನದಲ್ಲದ' ಪುಸಿಯ ದೇಹವ - 
ತಾನನಾತ್ಮ ಸವದನು ನೋಹದಿ ( 
ತಾನೆನಿಪಾ' ಬುದಿ ಯದುಪೇ' ಮಾಯೆಯೆನಿಸು ವುದು | 
ತಾನದುನ” ಸಂಸಾರ ಮೂಲದ 

ಲಾನು ವರ್ಶಿಸುತಿಹುದು ಮಾಯಾ 

ಧೀನ ರೂಪವಣಿರಡು ಪೊರ್ನಡಲುಂಟು 'ಕೇಳೆಂದ ' lef 

ಅವುಣ ನಿಕ್ಷೇಪ ಶಕ್ತಿಗ 
ಳಾ ವಿಗಡ ಮಾಯಾ ಸ್ವರೂಪಗ : 

ಳಾವರಿಸಿಕೊಂಡಿಹುದು: ಮೊದಲೇ ಸ್ಫೂ ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮದಿ | 
ನೋವಿದನ ಲಿಂಗಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಾ | 
ದ್ಯಾ ವಿಧದ ಹೊರಗೊಳಗೆ ತೋರುವ 
ಜಾವುಳೆನೆಯೊಂದರಲಿಯೊಂಡೊಂದಾದ ವಿಕ್ಷೇಪ 1೧೩] 

ಅವರಣ ನಾತುಮನನಾವಾ 

ಗಾವರಸಿಕೊಂಡಿಹುದು ದೇಹದ 

ಸೋವೆಯಿಂದಿ ಫಯ ಮನೆ ಶಮಾಖಾದಿಗಳಿಂದನಿಂತೆರಡು | 
ಆವ ಕಲ ನೆಯಲ್ಲದಾತ ನು 

ಕೇವಲನ ತು” ಮಾಯಾ ವಿಕಾರದ : | 
ಲೀ ವಿಧದ ನಿಶ್ವಗಳ. ಕಲ್ಪನೆ ತೋರುತಿಹೆಜೆಂದ .' ek 

ಬರಿದೆ ನೇಣಹಿಯೆಂದು ಕಾಂಬಂ 
ತರಿಯಲಹಿ ಕಲ್ಪಿ ತನೆ ಹುಸಿಯಾ 
ತೆರದಿ ಕೇಳುವ "ನುಡಿವ ನೋಡುವ ನೆನೆವ ; ಸೆಹೆ | | 



ಇಪ್ಪತೂ ಕೆ ಯ ಸಂಧಿ ೪೧ 

ಬರಿಯ ಹೆಂಬಲು ಮಾತ್ರವೆಂತೆನೆ 

ಮರದೊರಗಿದಗೆ ಕನಸು ಕಂಡೆ 

ಚ್ಚ ರಿಯ ಹುಸಿಯಕ್ವೋಲು ಮಾಯಾಡಂಬರನಿದೆಂದ ೧೯ 

ತನ್ನ ತಿ ಸಂಸಾರವೃ ಕತೆ 

ಕಮ್ಮ "ಡಿಜೀ ದೇಹ ke 

ಹಮ್ಮಿ ಗೂ ತಾ ಮೂಲ ಪುತ್ರ ಕಳತ್ರ ಮಿಶ್ರ ಧನ ॥ 

ಹೆಸ" ಯಾದಿ ದೇಹ ಹ 

ಸೊಮು ತಾನೇ ಪಂಚ ಭೂತದ 

ಧರ್ಮ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರುಶೆ ರಸನಗಂಧೆಂಗಳೆಂಬನಿವೂ ” so 

ಭೂತ ಸಂಚಕ ಮನವು ಬುದ್ಧಿ 

ಖ್ಯಾತಿ ಹಂಕೃತಿ ಚಿತ್ತವವ್ಯ 

ಕ್ರಾ ತೆರದಲಿ ದಶೇಂದ್ರಿಯಂಗಳು ವಷಯ ಸಂಚಕನು || 

ವಾತವೈದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಗತಿ 

ಜೇತನಿಚ್ಞಾದ್ವೇಷ ಸುಖದುಃ | 

ಖಾತಿಭಯವೆಂಬಿನಿತು ಸಕಿತ ಕ್ಲೇತ್ರವೆನಿಸ ವುದು Il ೨೧॥ 

ಇನಿತು ಕೂಡಿದೆ ದೇಹ ಕೇತ್ರವ 

ದೆನಿಸಿದೀ ಕ್ಲೇತ್ರದಲಿ ಬೆಳೆಗಳು. 

ಘನಸುಕೃತ ದುಷ್ಕತಗಳಪ್ಪವು ಮೂಡಿದಂದದಲಿ | 

ಮನುಜರಿಗೆ ಭೂಮಿಯಲಿ ಕೃಷಿ ತರು ' 

ಘನಫಲವ ಸಡೆದಲ್ಲದಿದ್ದ?ರೆ 
ತನಗೆ ತಾನೇ ಬೆಳೆಯದೇಕಾ ಜೆಟ್ಟಿ ವೆಂತಂತೆ | ೨೨ | 

ಕ್ಲೇತ್ರವಿದನರಿವವನೆ ಜೀವನು 

ಮತ್ತೆ ತಾ ಕೇತ ಜ್ಞ ನೆನಿಸುವ 

ನುತ್ತ 3 ಮಸೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಳೆಂಬೆರಡ ಕಾಂಬ ॥ 
RE SSL 

ಸಾಸ ಸ ಜಾಪ್ 

Wi ಜೆ- (ಖ) 



೪೨ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 

ವಸ್ಮುವೇ ಷೆರಮಾತ್ಮನಕ್ರಯ 

ಸತ್ಯ ರೊನನು ಸರನುನೇ ತಾ 

ಭಿತ್ತರೆದ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ನೆನಿಸುವನೆಂದನಾ ರಾಮ | | ೨೩ ॥ 

ಹಂದೆ ಹೇಳಿಡ ಕ್ಷೇತ್ರನಿಕರದ 

ನೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪಾಭಿಮಾನವ | 

ಹೊಂದದಿದ್ದಡೆ ಜೀವನೇ ಸರಮಾತ್ಮನೆನಿಸುನನು | 

ಕಂದ ಕೇಳ್ಳೆ ಜೀವನಾತ್ಮನ 
ರೊಂದುವಜ್ಜ್ವಾ ನಾರ್ಥ ಸಾಧನ 

ದಂದವನು ಸಂಕ್ಷೇನದಲಿ ಹೇಳುವೆನು ನಿನಗೆಂದ | 3೪॥ 

ಬಲ್ಲವರು ನೆರಿ ಜೀವ ಪರಮರಿ 

ಗೆಳ್ಳೆ ನಿತು ಭೇದವನು ಹೊರಿಸರು 

ಖುಲ್ಲ ನಿದ್ಯೋಷಾಧಿ ಪರಮಗೆ ಬಂದ ಜೀನತ್ವ || 

ಸಲ್ಲಲಿತವಾಗಿಹುದು ಕೇಳಿ 
ನಿಲ್ಲ ಜೀವನು ನರಮ ನಪ್ಸನು 

ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ಯೆಯು ಕೆಡಲು ವೊಬ್ಬನೆ ಆತ್ಮ ತಾನಾದ | ೨೫ || 

ಮೊದಲು ನಾ ನಾಮವನೆ ಯೆಲ್ಲವ 

ನೊಡೆದು ಡಂಭಾಹೆಂಕೃತಿಯನುಳಿ 

ವುದು ಸೆವಾ ಮೃದು ವಾತ ನುಡಿಯಲಿ ಮನದಲಕ್ಯರಿಗೆ | 

ಪದಕ ನೆನೆಯದೆ ಸರ್ವಭೂತದ 

ಲಿದಿಂನಾರಿಗು ನೋವ ಹುಟ್ಟಿಸ | 

ಜೊದಗಿ ಹಿತವನು ಮಾಡುವುದು ಕಾಯಕದಲನನರೆತ 1 ೨೬ [| . 

ಪರಃ ಬಾಧೆಯೆ ಪಾನನುಣ್ಯವು 

ಸರಹಿತವು ಸಕಲಾಗಮದ ಮತ 

ಪರವ ಸರದೊಳಗಾರಿಗೂ ದ್ರೋಕಹವ:ನು ಬಗೆಯುವದಡು.- | 

ಒರ ರ್ಕ ಮಮ್ ೂದನೌ 



ಇಪತೂ ರೆಯ ಸೇ ೪೩ 
a ಶ್ರಿ ಸೆ ಶಿ 

ನಿರತೆ ನಿರಹೆಂಕಾರನಾಗಿರು 

ಜಿರವು ಕನು ಜರೆ ಮರಣ ಬಾಧಾ ಬಜ | 

ಪರಿಪರಿಯ ರೋಗದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ರೂಸನೆಂದರಿದು | ೨೭1 

ಸುಟ್ಟಿ ವೊಡಲಿದು ಭಸುಮವಾಯ್ಕೆನೆ 

ನಿನ್ನೆಯಳಿದಿಡುಕಿದನೆ ಕ್ರಿ ೬ ಮಿಗಳ 
3ಕ1ಟ್ಟವಂತ್ಯದಲಿದ್ದ ಲ ಶುಚಿಯೆ ಮೆಲಮೂತ್ರ | 

ಸೆಬ್ಬೈ ಲೆವುು ನರಮಾಂಸ ನರಗಳು 

ಕ್ಲಿ ನ ಕೂದಲು ತೊಗಲ$ ಕೀವಿನ 

ಪುಟೊ ರತೆಯೆಂದರಿದು ಬಿಡುವದು ಹೆಂಕೃತಿಯಹೆಂದ || ೨೮ | 

ಪಾತಕದಿ ತನು ತನ್ನ ತೆನನೆಂ 

ಪಾತರಿಸುತೆನ್ಯರನು ಜಸಿಯನೆ 

ಭೀತಿಸುತ್ತಿ ರಜೀಕು ಪರರುಪಕತಿಗೆ ತನು ಮನೆದಿ 1 

ನೀತಿಯಿಂ ದಯೆ ಧೈರ್ಯ ಭಾವ 

ಫ್ರಿ (ಫಿ ಸದ್ದು ಣಿ ಧನಸಹಾಯ 

ಪ್ರಾತ ಸೇನೆಯ ಸಕಲ ಭಕುತರಲೆರಗುತಿರಬೇಕು sl 

ತನು ಮನೋವಾ ಸಾಯ ದಂಡದ 

ದನೆವರತ ಯಿರಬೇಕು ಜಟ 
ನೆತೆಯದೇನುವ ಬಯಸದೇನುವ ಕೋಪ ಮದ ಚಿಂತಿ | 

ಜನಿಸದಾನೆಂದೆಂಬ ಹಮ್ಮಿನ 

ಸೊನೆ ಮುರಿದು ಭವಪಾಶನಿಲ್ಲದೆ 

 ಫೆನೆವುತಿರಲೆನ್ನುವ ಮನೋದಂಡವದು ಕೇಳೆಂದ || ೨೦ | 

ಅನ್ನವಾರ್ತಾ ಲಾಭನಿಲ್ಲಜೆ 

ಕರ್ನನಿಷ್ಠು ರವಾಗಿ 'ನುಡಿಯಜಿ 

ಮುನ್ನ ನಾಗಿದ್ದುಳಿದು ನುಡಿಯಲಿ ನನ್ನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು. 1 

ಕ ಖು 



ಲಲ ಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಆರಣ್ಯ ಕಾಂಡ 

ವರ್ಣಿಸುತ್ತ ನವರತನುಸನಿನ 

ದ್ಯು ನ್ನ್ನ ತ್ರ ಸ್ಮೊ ತ್ರ ನನು ಮಾಡು | 

ನ ನ್ನ “ತಾಮಪನಿರಣೆ ಕೀರ್ತಿಸುತಿರೆ ವಚನ ದಂಡ 1೩೧ [| 

ಅವಗೂ ಬಾಧೆಯೆನು ಮಾಡದೆ 
ದೇವ ಗುರು ವಿಪ್ರರನು ಪೂಜಿಸು 

ತಾವ ಕಾಲಕು ಸೌಚವಾರ್ಜವಧರ್ಮ ಕರ್ಮವನು 

ಸಾವಧಾನದಿ ಬಿಡದೆ ಸತಿಯರ 
ಭಾವ ಭಾವವ" ತೊರೆದು ನಿಷಯವ 

ಸೇವಿಸದ ಸದ್ಭ ಸ ತನು ದಂಡ 

| 
ದಾನ್ 

೩೨k 

ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರ ಭಾ ಸಿತೆ ಸಧನ 

ಮು ತ್ರಕಾಶಿನಿ ೬. Ke 

ವೃತ್ತಿ ಮೊದಲಾದಾಗು ಹೋಗನು ಹರುಷ ಶೋಕನನು | 
ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡದೆ ಸಮದಿ ನಿಜ 

ತತ್ತ ಚಿಂತಕನಾದ ಗುರುವಿನ 

ಹತ್ತಿರೆ ರೋಲಗಿಸುವುದು ನಿಷ್ಟ ಲುಷತೆಯ್ದ ಲನವರತ' ಲೂ jn 

ಗುರುವ ಹರಿಹರ ಬೊಮ್ಮರಂದದಿ 

ಇರುತ ಕಾಣುತ ತೆನ್ನ ನಿತ್ನವು 

ಶರಿರ ಹಾ )ಣವು ಸಹಿತ ಸೇವಾರ್ಥದಲಿಯರ್ಚಿಸುತೆ | 

ಕರಗಿದಂತಃ ಕರಣದಿಂದನೆ 

` ದುರುಳತನವನು ಬಿಟ್ಟು ಭೂತಿಯೆ 
ಭರದಿ ಸೇನೆಯ ಮಾಡಿ ತಿಳಿವುದು ತತ್ವೆನಿದ್ಯೆಯನು' 1, | ೩೪[[ 

ನಾರಿಯರ ಮೊಗನೆತ್ರಿ ನೋಡದೆ 

ಈರ ದುರ್ವಾರ್ತಾ ಸಮೂೊಪಕೆ 

(ರದತಿ ನಿಷ್ಠುರದ ಚತುರ ಚಕೋರ ಮೂರುಖರೆ 
“ಡೂ 

Tb ಕ 



ಇಪ್ಪತೂ ರನೆಯ ಸಂಧಿ ಟ್ರ ೪೫% 
ಹ 

ಊರ ಹೊದ್ದದೆ ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧಾ 

ಚಾರ ಬಾಹಾ ದ್ಯ ತರದ ಶುಚಿ | 

ತಾರತಮ್ಯವ ಸ ಯದಿರಬೇಕೆಂದನಾ ರಾಮ | ೩೫ || 

ಪುಣ್ಯ ದೇಹದಿ ಪುಣ್ಯ ವನದಲಿ 
ಣ್ಯ ತೀರ್ಥ ಪ್ರೇತ ದಲಿ ಪರ 

ಪುಣ್ಯ ಪೂರು ಷರಿದ್ದ ಸುಸ ಸಳ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲಿ | 

ತಣ್ಣ ನಾಗಿಯೆ ದುರ್ನಿಷಯಗಳ 

ನಣ. ಿ ನಾತ್ಮೆಜ್ಞಾ ಸ ಕಾಶ | 

ಬಃ ಸುತ ಕೇಳುತ್ತಿಹುದು ತನ್ನ್ನ ಮಳ ನಿಜ ಪಥವ || ೩೬ | 

ರಾಮನೇ ತನಗೊಡೆಯನಾತ್ಮ್ಮಾ 

ರಾಮನಾಗಿಹನೊಳ* ಗು: ಹೊರಗೆಯು 

ಭೂಮಿ ಮೊದಲಹೆ. ಪಂಚಭೂತಾಶ್ಮಕನು ತಾನೆಂದ ॥ 

ಪ್ರೇಮದಿಂಡೆನ್ನು ನನೆ ಭಜಿಸುತ 

ನಾವು ರೂಪದ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳದ | 

ನೀಮೆಯೇ ಶಾ ಜಾನ ಮಿಕ್ಸೈನದೆಲ್ಲವಜ್ಞಾ ನ ೩೭ || 
ಇಗ ಇ 

ದೇಹವಿಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ಪ್ರಾಣ ಸ 

ಮೂಹದಂತಃಕರಣ ಜೀವನು 

ಮೋಹ ಬುದ್ಧಿ ಗಳಿಂದ ವೂರಿದ ಸಪ್ಮವಿಂಶೆಕನು | 

ಕಾಹುರದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಜಿರಸದೆ 
ಗಾಹದದಿ ನಿಜ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ನಿ 

ರೀಹ ಚಿನ್ಮಯ ವಸ್ತು ತಾನೆಂದರಿವುದೇ ಜ್ಞಾನ | ೩೮ || 

ಇಂತರಿವುದೇ ನನ್ನೆ ಮತ ನಿ 
ಶ್ರಿ ಂಶ ನಿರ್ನುಲನೇಕನದ್ವ ಯೆ | 

8 ಸರ್ವೊೋಪಾಧಿ ಸ್ ಕರಣ ಒಕ | 

1 ಗಖ). 



ಭಕ್ತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 

ಅಂತರಹಿತವದಾದಿ ರಹಿತ ನಿ 

ರಂತೆ ನಿರ್ವ್ಯಾಪಾರ ನರ್ಗುಣ : 

ವಂತುವಿಂತೆಂತೆನಲು ಬಾರೆದ ನಿಜವೆ ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಸತ್ತ ದಲ್ಲದಸತ್ತದಲ್ಲದ 
ಚಿತ್ತದಲ್ಲದ ಮರನೆಯಲ್ಲದ 
ಯೆತ್ತಲೂ ನದ ಪಾಣಿ ಶಿರ ದೃ ಗು ಕರ್ಣ ನಾಸಿಕನು 

ಸುತಿ ಹುಡು ಬ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬಂಡ ಕೋನಿಯ 
ಇಯ 

 ಘಹೊತಿ ನೋಡಲು 'ಾಣದಾರಿಗು 
ಉದ 

ಹೆತಿ ರಿಹುದಾವಾಗಲದುವೇ ಜ್ಲೇಯ ಜೇಳೆಂದ 
ಅ 

ಸಿ 

ಸರ್ವವೂ ತಾನಾಗಿರುತ್ತಿರ 

ಸರ್ವ ಲೋಪವು ಹೊರದು ತೋರ್ಪುದು 

ಸರ್ವ ಕಾಲದಲರಿಯಬಾರದು ಸಕಲಜೊಳಗಿದು ॥ 

ಖರ್ನ್ವಿಸುವಿದೀ ಸಕಲ ನಿಷಯವ 

ನಿರ್ವಿಕಾರದ ವಿಷಯವಿಲ್ಲದೆ 

ಸರ್ವಶಪ್ರ ತಿಮಾನವಾಗಿಯೆ ಚಲಿಸದಾ ಜಿ ಸೀಯ 

ಸಕಲವನು ತಾ ಬೆಳಕುತಿಪ್ಪು ದು 

ಸಕಲ ತೇಜವು ತನ್ನ ಪಿಳಗಲು' 

ತ ನೆರೆಯದು *'ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಖಂಡವಾಗಿಹುದು ‘| 

ನದು ನಿಜನೇಕವದ್ವ ಯ 

.ಸುಕ್ನತಿಗಳಿಗದು ಸಚ್ಚಿ ದಾನಂ | 

ದಕುಟಲಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವು ತಮ್ಮ ಫೇಳೆಂದ 

ಸಂಗರಹಿತವನಾಮ ಸುವದಾ 

ರಿಂಗರಿಯದ ಸೆ ಸೈಪ್ರ ಸಕಾಶವು : 

ಲಿಂಗಭೇದ ನಿಹೀನ ಬುದ್ಧಿಯ ವೃತ್ತಿಗೊಳಗಲ್ಲ. | 

li: ೩೯ || 

|೪೦ | 

1 ೪೧॥ 

॥೪೨॥| 



ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಭಂಗೆನಿಲ್ಲಾ ನಂದ ರೂಪ ನಿ 

ರಂಗ ವಸ್ತುವನರಿವುಡೆಂತೆಕೆ 

ಹಿಂಗದಾತ ಜ್ಯ ನದಿಂದಜ್ಜೆ *ಯವದು ಸ ಸಾಧ್ಯ 

ಉತ್ತೆಮಾಚಾರ್ಯೋಪದೇಶ್ರದ 

ಯುಕೆ ಯಿಂದುಪನಿಷದ ವಾಕ್ಯದ 

ತತ್ವಮಸಿಯರ್ಥ ನ ಶಮಾಣದಿ ಜೀವ ಹರಮರಲಿ | 
ವ್ಯರ್ಥದಾರೋಸಿತಡ ಮಾಚ್ಮವ 

ವಾಕ್ಯ ಯೆಂದದ ಕಳೆದು ಲಕ ಕ್ಸ್ಯವೆ | 
ಜೊತ್ತಿ ಸುತ್ತ 4ಕ್ಳವನು ಮಾಳ್ಕು ದು ವಿರತಿ ಬಲದಿಂದ 

ಜೀವನಲ್ಲಜ್ಞ ತೆಯು ದುಃಖಿತ 

ವಾವಗಂ ಭಯ ಚಿಂತೆ ಮೊದಲಾ 

ದಾ ವಿಧದ ವಾಚ್ಯವನು ಬಿಟ್ಟಿ ಶ್ಚರನೆಲುನ್ನ ತದ | 
ಭಾವ ಸರ್ವಜ ತ ನನನ 

ಹಾವ ಗುಣವೂ ನಿಜನದಲ್ಲಿ ೦ 

ಮೇ ವಿವೇಕಿಸೆ ಶುದ್ಧ ಜೈತನ್ಯವನೆ ಲಕ್ಷಿಸುದು 

ಕನಸು ಕಂಡದರೊಳಗೆ ಬೆವರುವ 

ಮನುಜಗೆಚ ರಿಸುವವೊಲೇತಕೆ | 

ನಿನಗೆ ಹಂಬಲೆನಿಪ್ಪ ನೋಲಿೀ ಜೀವವಜ್ಞ ತೆಯ | 
ಹೊನಲ ಹುಸಿಗಳದಾತ್ಮ ನಿರ್ಗಣ 

ಚಿನುಮಯಾವ್ಯ ಯನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯಾ 

ತ ಟ್ ಬಿಡದೆ ಕವನ ಮಾಸುವನೌನಟಾ ದಲಿ 

ತತ ೈಮಸಿಯರ್ಥವನು ಜೀವನೆ. 

ನಿತ್ಯ ತು? ನೀನೆಂ 
ದುತ್ತ ಮಾರ್ಥವ ಪೇಳಿತದನರಿವುದೆ ಸಕಲ ಸಾರ ॥ 

ಶ್ರ 

1 ೪೩ || 

| ೪೪ | 

| ೪೫ |] 

॥ ೪೬ || 



೪೮ ಆಧ್ಯಾ ತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡೆ 

ಚಿತ್ತ ಸೆಂಶೆಯೆನಳಿದು ತಾನೇ 
ನಿತ್ಯ ನಿರುಪಮನಾಗಿ ನಿಜ ನಿ | 
ಮ್ಮುಕ್ಕ ಪರಮಾನಂದ ನಿಜಸುಖ ಪೊರ್ಣನಹುದೆಂದೆ 

ಇದುವೆ ಮೋಕ್ಷದ ರೂಪನೆಂಜಿನು 
ಸದಮಲನೆ ಸೌಮಿತ್ರ ನನಗ 

ಭ್ಯು ದಯ ವಿರತಿ ಜ್ಹಾನ ನಿಜಾ ನವು ಸಹಿತವಾದೆ (| 
ಎದ ತವೆನ್ನ ಯೆ ನಿಜನೆವಿದು ದೊರ 

ಕದ) ನ ಮದ ಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯ ಗೆ 

ಯಿದಕೆ ದೃ ಷಾ ತವನು ಸ ಕೇಳೆಂದೆನಾ ರಾಮ || ೪೮ | 

| ೪೭] 

ರಾತ್ರಿ ಯಲಿ ಬೇಕೆಂಬ ವೊಡವೆಯತಿ 
ನೇತ್ರ ನಿದ್ದರು ದೀಪವಿಲ್ಲದೆ | 
ನೇತಿ ನ ಗೋಚರವಾಗದಂದದನಾತ ನರಿಯಲಿಕೆ 131 
ಶಾಸ್ತ್ರನಿದ್ವರು ನನ್ನ ಭಕುತಿಯ 

ನ ಠೃ ವಿಲ್ಪಣಿ Ma ನ 

ನಾತ್ರ ಸಂಶಯ ಭಕ್ತಿ ಮೂಲವನದೆಲ್ಲನಕ್ಕೆಂದ oh 

ನನ್ನ ಪದಯುಗ ಭಕ್ತಿ ಜನಿಸುನ 

ಡಿನ್ನು ಕಾ:ಣವನ್ನು ಕೇಳಿ | 
ನನ್ನ ಭಕುತರ ಸಂಗ ತತ್ಸೇವಾ ನಿರಂತರದಿ | 

ನನ್ನ ಮಹದೇಕಾದಶೀ ವೃತ 

ದುನ್ನ್ನ ದುಷವಾಸಾದಿ ಜಾಗರ 

ತಿನ್ನ ಪೂರ್ನಾಲೋಕನದಿ ಮಧ್ಯಕ್ತಿ ಜನಿಸುವುದು | ೫೮ | 

ನನ್ನ ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆಯನಾ 
ಹ ಮಾಡುತ್ತನನುದಿನ SS 
ವರ್ನಿಸುತ್ತೆನ್ನಮಳ ಮಹಿಮೆಯ ಪಣಸಿಯಸ್ಯರಿಗೆ ೫ 



ಇಸ್ಸತ್ಮೂರನೆ ಯ ಸೇಧ ಲಥ” 

ಜಿನ ಮಾ ಖ್ಯಾನವಃ ನು ಮಾಡು 

ತ್ರೆ ನ್ನನೇ ಸೂಜಿಸುತ ನಿಷೆ ಯ | | 

ಲೆವ ನೌಮಾವಳಿಯ ಸಂಕೀರ್ತನನ ಮಾಡುವದು i! ೫ಗಿ || 

pS 

ಇ 

ಎನ್ನ ಭಕುತರ ಸಂಗಡೊಳಗಿ 

ಧ್ವನ್ಯ ನಿಷಯವನುಳಿದು ನೆನೆವು 

ತನ್ನನೇ ನನಿಸುತ್ತೆ ಬಲಬರುತೆನ್ನ ಮಂದಿರನ | 

ನನ್ನ್, ಚರಣ ಎರ್ಪಣವೆನುತೊ ಲಿ 

ಮನ್ನೆ ತದ ಕರ್ಮಗಳ ಮಾಡು 

ತ್ಲೈನ್ನನೇ ಸಕಲದಲಿ ಕಾಇಬುದು ತನ್ನ ನಿಜ ಭಕುತ [೫೨ 

ರಿ 

ಸಾಧು ಸಂಗನೆ ತನ್ನ ಭಕುತಿಯ 

ನಾದರದಲನ್ಯ ರನು ಹೊದ್ದದೆ 

ಸಾಧಿಸುವುದೆನ್ನಲ್ಲಿ © ಭಕುತಿಯು ಜನಿಸಲನವರತ | 

ಸಾಧಿಸವುಣಿನ್ನ ಳಿ ಲ ಬಳಿಕವ ; 

ಗೀ ಧರೆ ೨ಯಲೇ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾ 

ನಾದಿ ವಿರತಿಯಲವನು ಬೇಗದಿ ಮುಕುತನಹನೆಂದ [| ೫೩ ॥ 

ಉತ್ತಮರ ಸಂಗದಲಿ ಪಾತಕ. 
ಹೊತು ನ್ನಿವುದು ಪಾತಕವಳಿಯೆ ಸ ಸ್ನ 

ದ್ರೈತ್ತನಪ್ಪನು ಕೊಲಗುವುದು ದುರ್ವಿಸಯ ಬಳಿಕವಗೆ | 
ತ್ತವೆ. ಧ ಮದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿ 
pl ಕ್ಕು ಂ 

ರಕ್ತ ವಿಜ್ಞಾ ನನನು ನಜೆದು ವ ನ 

ಮುಳ ಕ ಸಹೆಯಲ್ಲವಕೆ ನಿಗಿಲೆನಿ ಸಾಧುಜನ ಸಂಗ il ೫೪॥ 

5 

ಹೇಳಿದೆನಲೈ ತೆ ಸ್ಮ ತನ್ನನ ನು 

ಜೇಳಿದಪ ಪ್ರಶ್ನಾ ಸಾರತೆ ; 

ಭು. ವಕ ಕಲಶವು ತನ್ನೆ ಹದ ಭಕುತಿ 1 



೫೦ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 

ಹೇಳದಿರು ಮದ ಕ್ರಿಯಿಲ್ಲದ 

ಖೂಳರಿಂಗದನಾವ ಕಾಲಕು 

ಹೇಳುವುದು ಕಕೆಕನೆದಿದನು ಮದ್ಭಕ್ತರಿಂಗೆಂದ 

| ಎನ್ನೊಳ್ಳೆ ಕೃದ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳಾ 

ನನ್ನ ಚೇತನ ಶಾಂತರಾಗಿ 
ದ್ವೆನ್ಸ್ನ ಸೇವಾತತ್ಪರರನೆನ್ನ ಜ್ಞಾನ ತತ್ಪರರ | 
ಆನ್ಸು ದಿನ ಸೇವಿಸುತ ನೊಡ 

ಲೆನ್ನ್ನ ಸ ಸೇವಿಸದವರು ಸ 

ಪನ್ನ ಮೋಕ್ಷನವರ್ಗೆ ಕರಗತವಾಗಿ ಟ್ಟ 

ಆರಿದನು ಪರಿ ಸುವರು ಶ್ರದ್ಧಾ 

ಸಾರ ಹೈದಯದಲನವರತ ಬಿಡ 

ದೀ ರಹಸ್ಯವನವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ರೆ ನ್ನ್ನ ಕರುಣದಲಿ ॥ 

ಘೋರದಜ್ಞಾ ನಾಂಧ ೨. ಸ 

ಕಾರ ಮಲವನು ತೊಳೆದು ಪಡೆನರು 

ದಾರ ಮೋಕ್ಷಾನಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ ವನು ಕೇಳೆಂದ 

ಸಂದವಿಲ್ಲಿನ್ಸತ್ತು ಮೂರೆನೆ 
ಸಂಧಿ ಪದವೇಳಂಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣ 

ಗೆಂದ ತತ್ವ ರಹಸ್ಯವಿದನೋದಿದದಡೆ ಭಕುತಿಯಲಿ ॥ 
ವೊಂದೆ ಮನದಿಂ ಕೇಳಿಲತಿ ಮುದ 

ದಿಂದ ದೇವರು ಕಾನ ರಾಮ ಮಂ 

ಕುಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೃ ಸಿಂಹ ಸಲಹುವನು 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೨೩ ಕ್ರ ಸಂ ೧೦೧೨ ಕ್ಕ 

ಮಂಗಳಮಹಾ ತ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರಿ ಶ್ರೀ 

| ೫೫ || 

| ೫೬ || 

| ೫೭ | 

|೫೮ | 



5 ತಿರ ರಾಮಚಂದಾ ತ್ರಯ ನ 21 

ಇಪ್ಪ ತ್ನಾಲ ನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಶೂರ್ಪನಖಿಯ ಮೊಗೊರಸಿದ್ದು ಖಕೆಡೊಸಬರೆ ಸಾನು 
ಲಂಕೆಯ ರಾವಣನಲ್ಲಿ ದೂರಿದ್ದು | 

ಸೂಚನೆ | ಮೂಗೊರಸಿ ಖರದೂಷಣರ ನಿಕಿ 
ಬಿಗಿ ರಾಮಾಸ್ತ್ರದಲಿ ಲಂಕೆಗೆ 

ಹೊಗಿ ದೂರಿದಳೊರಿದಳು ಕಾನತಾಸ್ತ್ರ ದಲಿ ಖಳನ | 

ಫದ ॥ ಬಾಲೆ ಕೇಳಾ ಸಂಚವಟಿಯಲಿ 

ಲೋಲಲೋಚಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಸಹೆ 
ಲೀಲೆಯಿಂದಿರೆ ರಾಮನ್ ಕಾಲದಿ ಮಹಾಟನಿಯ | 
ಕಾಳ ರಾಕ್ಷಸಿ ಕಾಮರೂಪಿಜೆ ' 

ಪಾಲಿಸುತ ವನದಲಿ ನಿವಾಸದಿ 

ಖೂಳೆಯತಿ ಬಲವಂತೆ ಯಿದ್ದಳು ಜನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ |೧| 

ಒಂದು ದಿನ ಗೌತಮಿಯ ತೀರಕೆ 
ಬಂದು ಕಂಡಳು ಪಂಚನಟಯ 

ಲ್ಲಂದು ಹೆತ್ತಿರೆ ರಾಮ ಶ್ರೀಚರಣಾಬ ಹೆಜ್ಜೆ ಗಳ | 
ಚಂದವಾಗಿಕಿ ವಜ್ರಯವಲತೆ 

ಯಿಂದ ಪದ್ಮಾಂಕುತ ಸುರೇಖಾ 

'ಸೌಂದರವ ಕಾಣುತ್ತ ಕೆಡೆದಳು ಕಾಮ ಮೂಲೆಯಲಿ || ೨ || 



೫೨ | ಆಧಾ ೃತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರೇಣ್ಯಕಾಂಜೆ 

RE dS ಸ 
ಸೋಮಸನ್ನಿ ಭ ವದನ ನೀನಾ 

ರೀ ಮುಹಾತ್ರಮನೆಣೆ ಜೆ ವಲ್ಕಲವ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲಿ ॥ 
ನೇಮದಿಂದಿರಲೇಕೆ ನ ನನ್ನ ಯ .. | 

ನಾಮು ಬಲ್ಲೆ 4 ಶೊರ್ಪಣಖಿಯತಿ 

ಸಾಮ ರೊಪಿಣಿ ರಾನಣಾಖ್ಯ ಮಹಾ ದನುಜನನುಜೆ | 

ಪುರನೆನಿಪ ಮದ್ಭಾ ತೈ ಸಸಿತನೆ 

ಚರಿಸುತಿಹೆನೀ ವನದಿ ದ್ಧ ತ್ಮ : 
ಶ್ತ ರನ ನೇಮದಲಿಲ್ಲಿ ಮುನಿಗಳ ನಾನು ಭಕ್ಷಿಸು ತ ಟಿ 
ನರರನೆ ೂಬ ಸ್ಬರನು ಳುಜೆನಿದಕೊಳ 

ಗಿರವ ರ 'ನೀನತಿ . 

ಗುರುವನಾಗಿಹೆ ರೂಪನಿಂ ನುಡಿ ಜಾಣ ನೀನೆನಲು 

ಎನಲು ನುಡಿದನೆಯೋಧ್ಯ ರಾಯನ 
ತನಯ ರಾಮಾಂಹಯನು ತನ್ನ | 
ವನಿತೆ ಯಿವಳತಿ ಜೆಲುಮೆ ಸೀತಾನಾಮ ಜನಕಸುತೆ 
ಆನುಜನೀತಸು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಂಳನು 
ಮನುಮಥೋಪಮನೀತ ನಮಿ | 
ನ್ನನಗೆ ಕೃತ್ಯಯನುಳ್ಳೆ ಡುಸುರೆಂದನು ರಘೂತ್ತಂಕ 

ಬರ್ಗರ್ ho & od 

| ಜ| 

ಇಂತೆನಲು ಕೇಳುತ್ತ ಕಾಮನೆ 
ಕೊಂತ ಮರುಮೊನೆಗೊಂಡು ನಡಿದಳು 
ಕಾಂತನಾರೈ ರಾಮ ರಮಿಸೆನ್ನು ನನು ಗಿರಿನನದಿ. || 

ತಂತ್ರ ನನ್ನನು ಕಾಡುತೈದನೆ" | 

ಮತಿಂತೆ ನನ್ನ ನು ಕಂಡೆನಲು ಸಿರಿ 

ಇಂತ ಸೀತೆಯ ನೋಡಿ ನಗುತಿಂತೆಂದನಾ ಖಳಿಗ. NEN 



ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಯನೆಯ ಸಂಧಿ | ಬಿ 

ಏನ ಹೇಳಲಿ ಕಾಂತೆ ತನ್ನೀ 

ಮಾನಿನಿಯು ಹೆತ್ತಿರೆ ಯಿಹಳು ತಾ 

ನೇನುವಗಲುವಳಲ್ಲ ಯಿವಳಿಗೆ ಸವತಿ ನೀನಾಗಿ | 
ಏನನೆಂಬಳು ದುಃಖಿಸುವಳೋ 

ದೀನೆ ಬಳಿಕದು ಗುಣನಿ ಹೊರಗಿಹ | 
ದಾನವಾಂತಕ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ವರಿಸು ಹೋಗೆಂದ |೭|] 

ನಿನ್ನ ರೂಪವ ಕಂಡು ಬರಿದೇ. 

ಹ "ಎಡುವೆನೆ ನಾವು ಹೋಗಾ 

ಸುಜನೆಡೆಗೆನಲು ಹೋದಾ ದುರುಳೆ ಲಕ್ಷ ಡಿಗೆ | 
ಈ ಡನೆ ರಮಿಸೇಳು ಬಾರೈ 

ನಿನ್ನ "ಹಿರಿಯನ ಮಾತು ಸಲಿಸೆನಿ | 

ಖಿನ್ನನಾಗುತೆ ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೆಂದಳವಳೊಡಕನೆ |e || 

ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಹೊರೆಯಲ್ಲ ರಾಘವ ' 
ನಾಳಲಾ ತೂ ತನಗೆ ಸೋಕೆ 

_ ಬೋಳು ಮಂಡೆಯ ನೋಲು ರಾಮೆ ತೊತ್ತು 2ನಾನೆನಲು* ॥ 

ನಾಳೆಗೈತಹಬೇಕು ಅದರಿಂ | | 

ಹೇಳಿದವನನೆ ವರಿಸು ನಿನಗಾ. 

ಮೇಲೆ ರಾಮಾಜ್ಞೆಯಲಿ ಕೃತ್ಯವ ಮಾಳ್ಗೆ ನಾನೆಂದ 1೯॥ 

ಎನಲು ಕೇಳುತ ರಾಮನಲ್ಲಿಗೆ 
ದನುಜೆ ಬಂದಾ ದುಸೆ ಸ, ಮೆಡಿದಳು | 

ಮನದ ಕೋಪದಿ ಶ್ ತನ್ನು ವನೇಕೆ ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿ ||. 
ಮನವ ನೋಡುವೆ ನಿನ್ನ ಸೀತೆಯ 

ಮನಕತಕೆ ಬೆದರದಿರವಳ. ನಾ 

ದನುಜೆಯಲ್ಲನೆ ಕ್ಷಣಕೆ ನುಂಗುನೆನೆನುತಂ್ವಿ ದಳು ೧೦] 
ರೇಟ್ ಓಲ 9ನ ಓರ ಕೀತ್ 90 ಡನ ಆ 2ನ ಇನ್ ಹ ಇನ ರಿ ಬನ ದನಾ ಹಾ ಹಾ ಜನಾ ಒದ ಹನ 101 ದಾ ಸಸಿ ಬನ ಬವನ ಬ ಹ ಕ ಟಾ y 

ಸಿ (ಕ) 2 ನೀನಾಗಿ (ಖ) 



೫೪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 

ಘೋರ ನಿಕಟಾಕಾರೆಯಟ್ಟಲು 

ದಾರಿಯನು ಕಾಣುತ್ತ ರಾಮ 

ಪ್ರೇರಿತದಲಾಕ್ಷಣನೆ ಖಡ ದಲವಳ ಕಿವಿಮೂಗ ॥ 
ಗು 

ಕೂರಲಗಿನಲಿ ಕೆತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟ ಮ 

ವೀರ ಲಕ್ಷ್ಮ! ಣಿ 2 ನೆತ್ತ ರ 

: ಥಾರೆಯಲಿ "ದರಲುತ್ತ ಹೋದಳು ಖರನೆಡೆಗೆ. ದನುಜೆ |೧| 

ನೆತ್ತರಿನ ಮುಸುಡಿನಲೊರಳಿ ಹೊರ 

ಳುತ್ತಿರಲು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಖರ ಕಾ 

ಉತ್ತ ನುಡಿದನು ಖರತರಾಕ್ಷರದಿಂದ ಗರ್ಜಿಸುತ | 

ಮತ್ತಿ ದೇನಾಯ್ದಾರು ಮೂಗನು 

ಕತ್ತರಿಸಿದರು ಕನಿ ಸಹಿತ ನೆರೆ 

ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಾಯೊಳಗೆ ಹೊಗಲುಜ್ಯೋಗವಾಯ್ತೆಂದ [೧೨] 

ಹೇಳವರನೀಕ್ಷಣದಿ ನೋಡಾ 

ಕಾಲನನು ಕಾಣಿಸುನೆನೆಂದನೆ | 

ಖೂಳೆ ನುಡಿದಳು ರಾಮ ಲಕ್ಷ ಡೌ ಸೀತೆಯೆಂಬನರು ॥ 

ಹೋಳುಮಾಡಿದರಿಂದು ವನದಲ್ಲಿ 

ಪಾಳಯವ ಗೌತಮಿಯ ತಟದಲಿ. ॥» 

ಲೀಲೆ ಯಿಂದಿಹರೇನ ಹೇಳುವೆನೆಂದಳಾ ದನುಜೆ ॥೧೩॥ 

ನೀರನಾದಡೆ ನೀನು ದೈತ್ಯ ಕು 

ಮಾರನಾದಡೆಯವರ ಕೊಲು" ತಾ | 

ಮೋರುವನು ತನ್ಮಾಂಸ ರುಧಿಂವ ಕುಡಿವೆನಲ್ಲದಡೆ |. 
ಸೇರುವೆನು ಯಮಸದನಕೀಗಳೆ 

ನೋರೆಯನು ಬಿಗಿಜನಲು ಖರ ಕಾ. ಒಂ ತೆ 

ಹೇರಿದತಿ ರೋಷಗಳಲೆಪ್ದನು ಗದ್ದು ಗೆಯನೊದೆದು ॥೧೪॥ 



ಇಸ್ಟ ತಾಲ ಿಲ್ಬನೆಯ ಸಂದಿ ೫೫ 

ಬಳ ಕೆರಳಿ ಹೆದಿನಾಲ್ಕು ನಾ ವಿರ 
ಬಳಗೆ ದೈತ್ಯರ ನೆರಿಹಿಕೊಂಡ 

ಗ್ಗ ಳೆಯ ಬೀಮ ಸರಾಕ್ರ ಮರನೆತಿ ಶಿರ ದೊಷಣರ | 
ಸೆಳೆಯ ತೆಂದಾ ನೆಕಿ | 
ಬಳಸಿ ರೌಮಾಶ್ರಮವ ಮುತ್ತಿ ದೆ 

ನೊಳಗುವಾಾಡಿದರ್ಶೇಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನು ನೆರೆ ಮುಸುಕಿ 1 ೧೫॥ 

ಕೇಳಿ ಕೋಳಾಹಳೆದ ರನವನ 
ಹೇಳಿದನು ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೆ ರಾಮನು. | 
ಪಾಳೆ ರಕ್ಕಸ ಪಡೆಯ ಶಬ್ದವ ತಿಳಿದೆಯ್ಯೆ ನೀನು | 
ಕಾಳಗವು ತೆನಗೀಗ ದೈತ್ಯರ 

ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುದು ನೀನು ಸೀತಾ 
ಲೋಲನೇತ್ರೆಯನಿಂತಿರಿಸು ಕರೆದೊಯ್ದು ಗುಹೆಯೊಳಗೆ. ॥೧೬॥ 

ಘೋರ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲರನು ಸೆಂ 
ಹಾರವನೆು ವತಾಡುವೆನು ನಿಮಿಷಳೆ 

ನಾಡಿಯನು ರಕ್ಷಿಸು ಗಿಶಿಯಲೆನ್ನಾ ಣೆ ಹೋಗೆನಲು i] 

ಶ್ರೀರಮಣನಾಜ್ಞೆ, ಯಲಿ ಸೀತಾ 

ನಾರಿಯನು ಗಂಹರದಿ ಯತ್ನ ದಿ | 

ಸೇರಿಸುತ ಕಾಯಿ ) ದ್ಷನತಿ ದೂರದಲಿ ಜಾನಕಿಯ ae | 

ಬದ್ದಿಸುತೆ ಪಠಿಕರದ ಚಾಪವ 

ತಿದ್ದಿ ನಿಷ್ಠುರವಾದ ಜಯವಡೆ | | 
ದದ್ವಯನು ತೂಣೀರವಕ್ಷಯ ಬಾಣನನು ಕೊಂಡು | 
ಭದ ಬಲ ಸರಮಾತ ಖೈ ತರೆ 

ಲದ್ರಿಸನ್ಹಿ ಭರಾರ್ದು ಜ್ 

ರದ್ಧತದ ತರುಶಿಲೆ ಮಹಾಸ್ತ್ರವ ಕರೆವುತುರವಣಿಸಿ | ೧೮॥ 



೫೬ | ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಹೆ 

ಕೊಚ್ಚೆ ದನು ತಿಲಶದವೊಲನಿತೆವ' 

ನೆಚ್ಚ ನೇಡ ಸಹಸ್ರ ಕರದಲಿ 

ಬಜೆ ದನು ದಾನವರನೆಲುನೊಂದು ನಿಮಿಷದಲಿ i 
ಕಿಚ್ಚ: ದೆಯ. ಖರ ತ್ರಿಶಿರ ದೂಷಣ 

ದುಕ ರಿತ್ರರ ಜು ೫೫ 

ಗಚ್ಚುತನು ನೆ ಕಳುಹಿದನು ಪ್ರಹರಾರ್ಧ ಮಾತ್ರದಲಿ 

ಸೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕೈದಿದರು ರಘೆತಿ 

ನಾಥನೆಡೆಗೈ ತಂದು ದನುಜ 

ಪ್ರಾತ ದವನು ಕಂಡು ವಿಸ .ಯದಿಂದ ಹರಿಸದಲಿ 1 
ಭೂತಾತ್ಮ ಜೆಯಪ್ಪಿ ಹರ್ 

ನೋತು ೪೫1 ವ ಮಜ ನೆ 

ಜಾತೆ ಮಜ್ಜ ನೆಂದ ಸರಿಹೆರಿಸಿದಳು ವಿಜ ಕರದಿ 

ಸಲ್ಲಲಿತ ಸಪ್ರೇಮ ಸೇವೆಯ 
ಲುಳ್ಳೆ ದನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ಯ . 

ವಲಭನು ಸಹವಾಗಿ " ಸುಖದಿಂದಿರಲಿಕಛ್ರದಲಿ | 

ಮಲಿಗೆಯ ಮೊಗ್ಗೆ ಗಳ ಮಳೆಯನು . 

ಚೆಲುತಿದ್ದರು ಸುರರು ಸುರಕುಲ 

ವಲ್ಲಭ 'ಪ್ರೀರಾಮನಿದ್ದನು ಸುಖದಲಾಶ್ರಮ ದ 

ನೀಗಿದಳು ಕೆವಿ ಮೊಗನನುಜರೆ 

ನೀಗಿದಳು ಖರದೊಷಣಾದ್ದರ 

ನೀಗಿ ಲಂಕೆಯ ರಾವಣಾದ್ಯರ ಶ ಶೂರ್ಪಣಖಿ ಬಳಿಕ || 

ಹೋಗಿ ಹೊರಳುತ' ಶಳೆದ ತಾಡಣ 

" ಬೇಗೆಯಲಿ ಕಿವಿಮೂಗನುದ್ದುತ 
ರಾಗನಿಲ್ಲದೆ ಹಾಡಿದಳು ರಾವಣನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ . 

eek 

॥೨೦॥ 

sol 

| ೨೨ | 
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ತಾ ಲ್ಯನೆಯ ಸೆ ಇನ್ಪ ಿಲ್ಫನಿಯ ಸಂಧಿ 

ತಂಗಿ ರಾವಣನಂಘಿ ಯಲಿ 3ಬಿ 

ಟ್ಟ ೦ಗದಲಿ 0 ಬಿದ್ದಳು 

ಹ ಬಿನ್ಬಂತೆ ದಾ ಸೂ ವಿನಾಶನದ 

ಸಿಂಗರದ ಮೊಗ ನೋಡಿ ರಾವಣ 

ಕಂಸೆಡುವಳಿಗೆ ನುಡಿದನೇಳೇ 

ಳಂಗ ಭಂಗವನಾರಕಟಿ ಮಾಡಿದರು ನಿನಗೆನುತ | lo $9 

ಆರು ಭಂಗಕೆ ಕಂದನರು ಜಂ 

ಭಾರಿಯೋ ಯಮ ನರುಣ ವಾಯು ಕು 

ಬೇರರಾಗಲಿ ಕೊಲುವೆನನರನುನುಕುರ್ದರಾಕ್ಷಣದಿ || 

ಹೋರಿ ನುಡಿದಳು ರಾವಣಗೆ ಬಿ 

ಟ್ಟೂರ ಹೊರನಡು ರಾಜ್ಯನಾಳುವ 

“ದಾರಿ ತಪ್ಪಿತು ಮೂಢ ಸ್ತ್ರೀಜಿತ ಪಾನ ತಲೆಗೇರಿ |v | 

ಚಾರು ದ ಷ್ಟಿ ನೃಷಾಲಗಾತ್ಮ ವಿ 

ಚಾರ ದೃಷ್ಠಿ ಸ ಕಣಾತ್ಮ ನಿಷ್ಠ ಗೆ 

ಸಾರೆ ಹತ ವಿಪ್ರ ಂಗೆ” ಫ್ರಾ ಇವೆ ದೃಷ್ಠಿ ಬ ಗೋವ್ಲಳಿಗೆ | 

ನೀರ ಮಾಂಸಾನ್ಟಿಗಳು ಮಿತಿ. 

ಗೂಜು ದೇಶದ ಶುದ್ಧಿ ಯರಿಯ?ಲ3 

ಮೂರುಖಾ ಸುಡು ನಿನ್ನೆ ಸತ್ತರು ರಾಯ ರಕ್ಕಸರು ॥ ೨೫ | 

ವರ ಚತುರ್ದಶ ದನುಜ ಸಾಸಿರ 

ಖರನ ದೂಷಣ ತ್ರಿ ಶಿರ ಮುಖ್ಯರ 

ಹರಣವನು ತ ರಂತೆ. ನೋಡನು ರಾಮನೆಂಬನನು || 

ನರನು ದೈತ ರ ವನಕೆ ಸುಳಿಯೆದ 

ಪರಿಯಲಿದ್ದನು ತನ್ಮು ಸತಿ ಸಹ 

ವರ ಮುನೀಂಪ್ರರಿಗಾಸ್ತ | ನಿರ್ಭಯನೆಂದ ಳಾ ದನುಜೆ [೨೬ 

1 ಬಿ] ಡ್ಲುಂಗುಟಿವ ಓಡಿದಳುತ (ಖ) ರದ (ಖ) 
'ಮಂಸಿದಾಣು ೫4 



ಗ] ಆಧಾ ವತ ಅರ ೦ಡ ೫೭ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾ 

ಆರಿಯಲಾ ಕಡು ಮೂಡನಾಗಿ 

ದೊರೆಗಿ ಬಿದ್ದ pe 
kd 

ವಿಮೆ ರಾಮನೆನಿನ ವನು ಹೇಳೇನು ಕಾರಣದಿ 0 

ತೆರೆ ಖರ ಮುಖ ಬ್ಯರನು ಕೊಂದನು 

ಹರಹರಾ ಯನ್ಸ್ನೇನು ಕೇಳದು 

ವೊರೆಪುದೆನಗಾ ನೂಲ ನಾಶನ ಮಾಳ್ಕೆ ನೀನೆಂದ | ೨೭॥ 

ಮುನಿಗಳಾಶ್ರಮ *ಮುನ್ನ ನಾಮವು ಸಂಚನಟಿಯೆಂದು" || 

ಇಮಂಡಲದ ಚೀರಾಜಿನದಲೆಸೆದಿರಲು | Hs 

ಇ ಇದೆ ಅಲೆ ಹರಿಯ ರಾಮನು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 
ನೆರಸಿರಲು ಕೇಳಣ್ಣ ರಾಮನ 

ತರುಣಿಯತಿ ಸ ಕಾದರಿಯೆ ಸಾಕ್ಷಾಲ್ಲಕುಮಿಯಂತಿಹಳು || 
| ಆರಳು ಗಂಗಳ 1 ಬಟ್ಟಿ ಶುಚ ನುಂ 

| ನಿಪ. 
ಗೈಇರಳ ಕೆಂಪೆಸೆವಧರ ದಂತ 

ದುತಿಯ ತಾರಾಳಿಗಳು ಮುಖ ಪೂರ್ಣೇಂದುಮಂಡಲದಿ || ೨೯ |] 

ಜೀವ ನರ ಗ ಗಂಧರ್ವ ಕಿನ ರ 

ಗ ಜಿಲುನೆ ಧಾ 
ಲಾವ ಲೋಕದ ನಾಗಕನ್ನಿಕೆಯರಿಗೆ ಮಿಗಿಲವಳು | 

ಧಾವ ಕ ಪೇಳಿಯಂತಿ ಕಂಡು ದಿಲ್ಲ 

ಳ 

ಠಾ ವಳಿಯ ನನು ಬಿಳಗುವಳು ನಿಜ ಕಾಯ ಕಾಂತಿಯಲಿ ॥೩೦॥ 
ಹುರಿ 

ನಂಚವಟಿಯೆಂದೆ: ನುತ ನಾಮವಿರೆ ಟು) 



ಇಸ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ ೫೯ 

ಇನೆಗವಳ ತಂದೀನೆನೆಂದಾ 

ವನಕೆ ಹೋದಡೆ ರಾಮನಾಜೆ ಗೆ 

ತನೆಲಿ ಕಿವಿಮೂಗರಿದುಬಿಟ್ಟಿ ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಹೆಯನು 1 
ಎನಲದೇನನು ಜಟಾ ಬಂ 

ದನುಜ ಖರ ದೂಷಣರಿಗೆಂದೆನು 

ಮನುಜರ ಸಲೆ ಯೆನುತೆ ಹೋದರು ದೈ ತ್ಯ ಪಡೆ ಸಹಿತ ||೩೧ [| 

ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಿದ ದೈತ್ಯ ಪಡೆಯನು 

ಮೃತ್ಯು ಗೆ ಶನಸಿಕರಜಲಿ ಕ್ಸ್ 

ವರ್ತಿಸಿದ ವೊಂದೇ ಕ್ಷಣದಿ ಬಲವಂತೆರೆಲ್ಲರನು. [| 

ಮತ್ತೆ ಬಡವನೆ' ರಾಮನೆಂಬವ 
ಹತ ಠೇಲಾನೊ ಮುನಿದನಾದಡೆ 

ಕುತ್ತ 7 ಲಾನನು ಮೂರು ಶೋಕದ ವೀರರನು ಸಹಿತೆ ssl 

ಆರು ನಿಲ್ಲರು ರಾಮೆನಿದಿರಲಿ 
`ಹೀರರಾದವೆರೇಕೆ ಸೆಂಶಯ 

ವಾರಿ ಸೀತೆಯ ಸತ್ತಾ ಸಾಗಿಸಿ ನೀನು ಯತ್ನದಲಿ || 

ಧೀರ ತೆನೆದಲಿ ತಂಜಿಯಾದಡೆ 

ಸಾರನೀ ಬದುಕಿದ್ದು ದಕೆ ಸಂ 

ಪಾರೆ ಬರುದೊರೆಯಾಗ : ೫ಲವಮೇನಿಂದೆಳಾ ದ ನುಜೆ 1೩೩॥ 

ಕೋಕ ಮೋಹಿಸಿ ಸೀತೆಯಿತ್ತಲು 

ಸೋಕಿ ತಂದಡೆ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯನಿ 

ಜೀಕೆ ಮೂಲೋಕಗಳ ಭೋಗದ ಸಿದ್ದಿ ತಾನೇಕೆ 1 

ಆಕೆ ಕಡೆಗಂಗಳಲಿ ನೋಡಲು 

_ಸಾಕಲಾ ಸುಡು ಲಂಕೆಗಿಂಕೆಯ 

ಖೀಕೆನಿಸ ಭೋಗವನು ಸಹೆ ಗಂಡಲ್ಲವೇ ನೀನು | ೩೪1 



೬೦ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ 

ಅದು ಗುಣದಿ ಯತ್ನವನು ಮಾಡೇ 

ಳದುಭುತವ ತೋರುವೆನು ಸೀತೆಯು 

ಸುದಕಿಯಿಂದೆನಬಹುದೆ ಮನ ಮರುಳಾಗದೇ ನಿನಗೆ 

ಇದಿರಿನಲಿ ನಿಲಲಾಕೆ ರಾಮನ 
ಮದವಳಿಯ ತರಲಾಪೆಯಾ ಬೆಡು 

ಹೆದರಿದ ನಿನಗಿಲವಳ ಭೋಗಿಸುವ ಸುಖ ಲೇಶ 

ಎತ್ತಲಾನೂ ಸೀತೆಯನು ತಹ: 
ಚಿತೆ ಶ್ರೈವ್ಟಳ್ಳೊ ಡೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ನ 

ಯಾಕ್ರಿ ಯಲೆ ಮೋಕಿಸಿಯೆ ತರಜೇಕೆನಲವಳ ಬಳಿಕ 

ಚಿತ್ತ ಸಳಲನುದಾನ ಮಾನೆನ 

ನತ್ತು ಸಂತ್ರೈ ಸುತ್ತ ರಾವಣ 

ನತ್ತ ಹೊಳ್ಳೆ ತು ರಾಜಗ ೈ ಹವನು ನೆನೆದು ಜನಕಜೆಯ 

ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೆ ಯು ದನುಜ ನಿದ್ರೆಗೆ 

ಲಿಬ್ಬದೇ ಚಿಂತಿಸಿದೆ ರಾಘವ ಲ್ಯಾ 

ಲ್ವ 

ಇಲ್ಲಲಾಪನೆ ಖರನ ದೂಷಣ 

ನಿಲ್ಲ ದೈತ್ಯ ರ' ವೀರ್ಯವಂತರ 

ಲ್ಲರನು ತದ್ಭಾ ಶಕೃಗಳನತಿ ಸಹಸಿಯೆನುತಿರ್ದ ಜ್ ಗ್ದ ಸ 

ಅಭ್ಬದಡೆ ಸಾಕ್ಷಾತ ಲಕುನೂ 
ನಳನು ಸರಮಾತ ನೇ ಬಂ 

ಆ 

C ಕೊಲ್ಲಲೆಂಡೆನ್ನು ನನು ದೈತ್ಯ ಥು 

ನೆಲ್ಲರನು ಬಲಸಖತ ಪೂರ್ವದಿ 6 | 

ಬಲ್ಲೆ ಕಮಲಜ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು ಹರಿಗೆ ಸೆಕೆ ದೂರಿ 

ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 

ಜನೋ ಮಾನವನು ಮಾನನನಾದಡೆಂತೊಬ್ಬ. || 

|| 5 ॥ 

| 

| ae ॥ 

ವಿಯ ಯವತರಿಸಿದಕೊ' ರಾಘನನಾಗಿ ಮನುಕುಲದ. pO 

| ೩೮ ( 



ಇಸ್ಪತಾ ಲ್ವನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಎತ್ತಲಾನು ನರಾತ್ಮ ಚಿನ್ನಯ 
ತ ಸ ಸಂನಿನ್ಮಾತ )ನದ್ವ ಯ್ರು. 

ವಸುವಾದಾ ಮನುನ ನು ರಣದಿ ಮುಡುಬಿದಜಿ ಗ 
ನಿತ್ಯ. ಶುದ್ಧ ನಿಬುದ್ಧ. ಕೇವಲ 
ವಸ್ತುವೇ “ನಾಗಿ ಯಾಳುವೆ 
ನು ತ್ತ್ವ ಮದ ವೈಕುಂಠ ರಾಜ್ಯವನೆಂದ ದಶಕಂಠ 

ಉಭಯ ಗುಣವನು ಜರೆದು ಸಾತ್ಮಿಕ 
ವಿಭವದಲಿ ರಂಜಿಸುವ ಮಾಯಾ 
ನುಭಿತನಾನ ಷಡೂರ್ಮಿ ಶರ್ಕೌಶಿಕೆಯ ಹೊಧಿದಲ || 
ಶುಭ ಸ ನಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಮಾಯಾ 

. ರಭಸನಿಲ್ಲದ ಫಿ ನತ್ಯ ನಿರ್ಮಲ 

ನಿಭದ ವರ ವೈಕುಂಠ ರಾಜ್ಯ ಹಡೆನೆ ನಾನೆಂಡ 

ಒರಲಿ ಕಾಣವು ನೇದ ಮಸ್ತಕ 
ವರಸಿ ಕಾಣರದಾವನಂಖಿ ಯ 
ಸೆರಗನಖಃ ಮುನೀಂಪ್ರರಮಳ ಸಮಾಧಿಯಿಂದೊಳಗೆ ॥ 
ಅರತ ಯಾವನು ಬಂದು ಕಣನ 
ಲರಿವ ಗಡ ತದ್ದೂಸ ನೋಡುತ 
ತೊರಿದಡೀ ದೇಹವನು 'ಸುಕೃತಿಗಳಾರು ತ ತನ್ನ ಂತೆ 

ಕೊಲ್ಲದಡೆ ರಾಘವನು ತೆನ್ನುನ 

ನಿಲ್ಲಿ ದಾನನ ಭೋಗ ಸೌಖ್ಯವ | 
ನೆಲ್ಲವನು ಭೋಗಿಸುವೆನೆರಡಂಗದವು ಹಿತನೆನಗೆ ॥ 
ತಲ್ಲಯದಿ ತನುನಳಿದು ರಾಘವ | 
ನಲ್ಲಿಗೈ ದುವೆನಿದಕೆ ಸಂಶಯ 

ಎಲ್ಲ'ನುತ್ತನ ನನರತೆ ನಿವಂದಿ ನೆನೆನುತಿರುತಿರ್ದ . 

೬೧ 

೩೯ | 

|೪೦ |. 

1 ೪೧. 

[೪೨ | 



ಆಅಬ್ದಾತ. ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ ಕಾಂಡ ' 
"ಫ್ರಿ ಬ್ರ 

ದನು ರಾ ಆ ಭಾವಿಸಿದ. | ೪೩ || 

ಇಂತು ನಿಶೆ ಸುತ್ತ ರಾವಣ 

ಅಂತರ 'ಂಗದಬನವರತ ತ 

Va ನನಾ ಕುಡ 

4! Gls 

42 {le 

ಥದಲಿ ನೆನೆನೆನೆದು ಟು ಕಂಡ . | ಛಛ | 2 ೩೬ ತ್ಯೆ 

ತತ್ತ್ವ ಗಣನೆಯ ಸಂಧಿ ಪದಗಳ 
ಸೊತ್ತು ನವ ಸೂಚಕವಿದನು ನೆಕೆ 

ಯುಂ ಕೇಳಿದಡೆ ಹೇಳಿದಡವರ ಕರುಣದಿ ‘| 
ಬ ಒತ್ರೆನದ್ವ ಯ 

ತ್ಯಗಾತ್ಮಜೆ ಕೋತಿ ನಿರ್ಗುಣ 
ಜು ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಲಕಿ: ಕ್ಕಿನೃಸಿಂಹ ಸೆಲಹುವನು {es | 

3 

RUN L js kb ೪1 

ಎಪ್ ೮ ba 
2 
kWh; 

| [ಶಿ 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೨೪ ಕೈ ಸಂ ೧೦೫೭ ಕ್ರೈ 

ಮಂಗಳನುಹಾ ಶ್ರೀ ಫ್ರೀ ಶೀ ಫೀ 

3೨೯೨೬ 



ಸ್ಥಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನೆಮೆಃ ಕಿ 

ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಮಾರೀಚನಿಂದೆ ಥೀ ರಾಮನ ನುಹಿಮಾ ವರ್ಜನೆ 

ಸೂಚನೆ | ಹೇಳಿದನು ಮಾರೀಚನಾ ಶ್ರೀ 

ಲೋಲ ಮಹಿಮೆಯ ರಾವಣಂಗದ 

ಸೇಳದಡೆ ಮೃಗವಾಗಿ ಬಂದನು. ರಾಮಃ ನಿದ್ದೆತೆಗೆ . | 

ಫದ | ಕಾಂತೆ ಕೇಳಾ ರಾತ್ರೆಯಲಿ ಹೆರಿ 
| ಚಿಂತೆಯಿಂದೀ ಸೆರಿಯ ರಾನಣ | 

ನಂತಗಂಡನು ಫಿಶಿಯ ತನ್ನೊಳು ತಾನೆ ಯೋಚಿಸು | 
ಕಂತುವುದಯದಲೆದ್ದು ಥೆ ರ್ಯದ 

ಪಂಥದಲಿ ರಥವೇರಿ ನಡೆದನು 

ಮೆಂತೆ ಶರಧಿಯ ಕೂಲನಾ ಮಾರೀಚನಾಶ್ರಮಕೆ [lal 

ಅಲ್ಲಿರಲು ಮಾರೀಚೆ ಮುನಿಯಂ 

ತುಲ್ಲಸಿತ ಜಟೆ ವಲ್ಕಲಾಂಬರ 

ದಲ್ಲಿರುಕ ಹೃ ದಯದಿ ನಿರಂತರ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿ ಸಸ್ಯ” |. 

ನಿರ್ಲಯದ ನಿರಮಾತ್ಮನನು ಭವ 

ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣ ಸಗುಣ ಭಇಸನ : 
ಫೆಲ್ಲರಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದಾದ್ವಯ ಚಿದಾತ್ಮಕನೆ' ೨ 



ಶ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡೆ 

ನಿಶ್ಚೆಯದಲಿಂತಿರೆ ಸಮಾಧಿಯ 

ಲೆಚ್ಚರಿತು ಬಳಿಕಿದಿರು ಬಂದಾ - 

ಹುಚ್ಚು ರಾವಣನನ್ನು ಕಾಣುಕ್ಕೆದ್ದು ಬೇಗದಲಿ || 

ನಚ್ಚೆತಾಲಿಂಗಿಸುತ ವಿಧಿಯಿಂ 
ದಚ್ಚ ವದ ಪೂಜೆಯನು ಮಾಡಿದ 

ನಚ” ರ ನಾತಿಥ್ಯವನು ಪಿ ನಯದಲಧಿಕ ಹೆರುಸದಲಿ 

ಬಳಿಕ ಸುಖದಲಿ ಕುಳಿತು ನುಡಿದನು 

ಖಳನೊಡನೆ ಮಾರೀಚ ನಿತ್ತಲು 

ತಳುವದೀ ರಥದಿಂದೆ ಬಂದೆಯದೇನು ಕಾರಣದ 

ಒಳಗೆ ಚೆಂತಾ ಕಾಮದಲಿ ಕುದಿ oo 

ಗುಳಿನ ಮೋಲಿಜೆ ಮುಸುಡು ಮುನ್ನಿ ನ 

ಕಳೆಯ ಹೋಲದಿದೇಕೆ ನಿನ್ನ ಂತೆಸ್ಕ ಹೇಳಿದ 

ಹೇಳು ನಿನ್ನ್ನ ತಸ ವನು ತಾ 

ಈೇಳಿ ನಿನಗಕಿ “ತಣ ಮುಳ್ಳೆನೆ 

ಮೂಳೆ ಮಾರ್ಗವನೆನ್ನದಿರು ಸನ್ಮಾರ್ಗ. ವ ತ್ತಿಯೆನೆ 

ಹೇಳು `ಕನಗಫೆ ಮುಟ್ಟಿ ದಂದದಿ' 

ಮೇಲು ಮಾರ್ಗವನಂತೆನಲ್ವಾ 

ಖೂಳೆ ರಾವಣನೆಂದನಾ ಮಾರೀಚನನು.: ನೋಡಿ 

ಮೇದಿನಿಯರೊಬ್ಬರಸು ಚ 
ತಾಧಿಪತಿ ದಶರಥನೆನಿಸ್ಸವ 

ಗಾದ ಗಡ ತಾ ಜೈ ಇಷ ಪುತ್ರನು ವೆ ರಾಮನೆಂಬನನು ॥ 

ಸಾಧಿಸಲು ಸತ್ಯ ನನು "ನನ್ 

ದೀನ ಬಂದಿಹನಖಿಳ ವೆನಿನಿಜನ' 

ಕಾದಿಯಾಗಿಕ್ ನರ್ಥಿಯಿಂದವೆ ದಂಡಕಾನನದಿ 

1 & |1 

|೪| 

Isp 

Je 



ಇಪ್ಪಕ್ತೆ ದನೆಯ , ಸಂಧಿ 
$ ಲ 

ತಮ್ಮ ಸತಿ ಸಹ ಪೆಂಚನಟಯಿಂ 

ಬೊಮ್ಮ ರಕ್ಕಸ ಘೋರ ವಿಸಿನದಿ 

ರಮ್ಮ ವಾಸವ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಹನರ್ಥಿಯಿಂದ ಗಡ | 
ಬೊಮ್ಮ ಸ್ಸೆಸ್ಸಿಗಪೊರ್ವ ಜೆಲುನಿಂ 

ಈವ ಗಡೆಯನ ಸತಿಗೆ ಮಿಗಿಲಿನ 

ಲೊನ್ನ್ಮು ಮೂಲೋಕನನು ಮೋಟಯಿಸ ಭಾರ್ಯೆ ಗಂಡವಗೆ 

ನಿರಪರಾಧದಿ ರಾಶುನೆಂಬಾ 

ವರ ಪರಾ ಕ್ರಮಿ ಭೀನು ದೈತ್ಯ 

ಶೃರರ ಕೊಂದನು ನಮ್ಮ: ವರ ಖರ ದೂಷಣಾದಿಗಳ ॥ 

ತರಳೆ ಶೂರ್ಪಾನಖಿಯ ಅವಿ ಮೂ 

ಗರಿದುಬಿಟ್ಟಿನ ನು ನಿರ್ಭಯದಿ ನಿಜ 

ಡಹ ಜ್ ಕೂಡಿ ಸುಖದಿಂದಿಹನು ಗಡ ನನದಿ 

ಪ್ರ EN | 

ನಾ ಪರಮ ದುಷ್ಠಾ, ತ್ಮ ed 

ನೋಪಷಳಾದಾ ಸೀತೆಯುತಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸತಿಯಲ್ಲ I 

ಸೋಪೆವಳ ತಾನಿಕ್ಕೆಳೆದು 'ತರ 

ಲಾಖೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದಾ 

ಸೂಸ ರಾಘವನಿಲ್ಲದಿದ್ದಾ ನೇಳೆಯದಲೆಂದ 

ಹೋಗಿ ನೀ ಮಾಯಕದ ಮೃಗವೇ 

ಯಾಗಿ ರಾಮಾಶ್ರಮದಿ ಸುಳಿದು ವಿ 

ಯೋಗನನು ನೆರಿ ಮಾಡಿ ತೊಲಗಿಸು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ | 

ಲಾಗಿನಿಂ ನಾನನಳಿಳೆದು ತಹೆ 

ನೀಗ ಮೃಗರೂಪ ಪನತು ಮುನ್ನಿನ 

ಯೋಗದಿಂದಿರಬಹುದು ನೀ ಬಳಿಕೆಂದನಮರಾರಿ 

೬೫ 

|೭| 

lS | 

|೯| 

lao | 



೬೬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 
ತತ) | ಶೆ 

ಸೀತೆ ಜೆಲುುನಿನ ಕಣಿಯವಳ ತೆ 

ಲೇಶಕುಳಿದಿ Wg ಗ ಭಾಗ್ಯದ | | 

ಮಾತು 4 ಬಳಿಕಾರು ಸರಿ ನಿನ್ನಯ ಸಹಾಯದಲ್ಲಿ || 

ನೂತನೆನ ತೋರಿಸುವೆನೆನಲಾ 

ಮಾತೆ ಕೇಳುತ ನಿಸ್ನ್ಮಯಾಂಗದ 

ಲಾತೆ ನೆನದಿಂ ನಿನ್ನೆ ಭನೊಲಲವನೇ ಧಿಟಿಕ್ಕೆಂದ | ೧೧॥ 

ಮರು3ಳ3 ರಾವಣ ಕೇಳು ರಾಮನ 

ವರ ಸರಾಕ್ರಮನದಿರವ ಬಾಲ್ಯದಿ 

ನೆರುತದಿಂದಾ ಕಂಡು ಯಿಂದೂ ನಾಳೆ ಭಯದಿಂದ | 

ಹಿರಿದು ನಡುಗುನೆ ಡೌಶಿಕಾಖ್ಯಾ 

ಧ್ವೈರದ ರಕ್ಷೆಯಲೆನ್ನ ಮಾರುತ 

ಸರಳಿನಿಂ ಹೊರಬೀಸೆ ಬಿದ್ದೆನು ಬಂದು ಶರಧಿಯಲಿ | ೧s | 

ನೂರು ಯೋಜನಕತ್ತ್ಯ ರಾಮನ 

ಹಾರಿಸಲು ತಾ ಬಿದ್ದ ದಿನ. ಮೊದ 

ಲೋರುಗುಡಿಸುತ ಓಯದಿ ರಾಮನ ಸೆನೆವ್ರತನವರತ '| 

ಜಾರುಜಗುಳಿವು ಹಗಲಿರುಳು ಭಯ 

ವೇರಿ ತರಲೂ ಸವನೆ ಸರ್ವದಿ 

ಕೋರುತಿಕು ಚ ವರಶವೆಡಬಿಡದೆಂದನಮರಾರಿ : | | ೧೩॥ 

ಮತ್ತೆ ತಾನಾ ಪೂರ್ವ ವೈರವ 

ನದೊಂದುದಿಷ ಹೋದೆನು 

ಮಗರೂಪವನು ತೀಕ್ಷಣ ಶೃಂಗವನು ಧರಿಸಿ || 

ಚಿತ ವಿಸು ದಂಡಕವನದಿ ನಿಜ 

ಮತ್ತಕಾಶಿನಿ ಸೀತೆ ಲಕ ಕ್ಷ್ಮ 

QL ಲ್ಲ trl CP YE 

EE TT ಚ ಭಾಭಾ ಸ್ಸ 

ಹೊ ತ್ಲಿನಲ್ಲಿರೆ ಕಂಬೆಡಿತಿ ದೂರದಿ ಫಸ ಮನ | ೧೪ Il 



ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಬಂದನೇ ಮಾರೀಚ ಮೃಗವಾ 

ನೆಂದರಿದು ರಘುನಾಥ ಬಿಡೆ ಸರ 

ಘಫೊಂದನಾ ತೊಟ್ಟಿ ದ್ದ ಶರಣತಿಯಿಂದ ಕಳವಳಿಸಿ 1 

ಬಂದು ಬಿದ್ದೆನು 108 ನಡತಿ 

ವಂದು ಮೊದಲಿಮ್ಮ ಬಡಿಯ ಭಯದಲಿ 

ಯೊಂದುವನು ತಾಸೊಲ್ಲದಿಲ್ಲಿಹೆನೀ ಪರಿಯೆಲೆ೧ದ 

ಬಿಟ್ಟು ಸಕಲವನೀ ಶ್ಸಳದಿ ನೆಲೆ 

ಗೊಟ್ಟು ಹೈದಯದಿ ರಾಮನೇ ಮರ 

ವಟ್ಟು ಭಾನಿಸುತೆಸನರತೆ ಭಯಭೀತನಾಗಿರ್ದು | 

ಕೆಟ್ಟು ಭೋಗಾಪೇಕ್ಷೆಯೆಲ್ಲವ 
ಸೆಟ್ಟಿನಾ ತ್ರೀ ರಾಜರತ್ನ ನಿ 

ತಿನ ರದುಣೀಯಾಂಗನನೆ ಭಇನಿಸುತ ಯಿಹೆನಂದ 

ನೀಲಮೇಫಘೆ ನಿಭಾಂಗ ಸಮೆಸುಕೆ 

| ಪೊೋಲನಾಸಿಕ ದಂಕ ಪಂಜ್ ಯ 

ಸಾಲತೋಭಾದೀನ್ಯಮಾನ ಮುನೋಹರಾಕೃತಿಯ ಗ 

ಬೋಲ ನೇತ್ರವ ಭ್ರೂಲತೆಯೆ ನಡು 

ಹೋಳುಗಳ ವರಕಂಬುಕಂಠ ನಿ 

ಶಾಲ ವಕ್ಷದ ದಿವ್ಯ ರೂಸನೆ ಕಾಂ ಬುಡನೆವರತೆ 

3ರುಜಬಾ ಮುಕುಬಖದ ಮನೋಹರ 

ಫೆಕೆನೊಸಲ ಗಂಭೀರ ನಾಭಿಯ 

ಸುರುವ ನಲ್ಕಲದುಡುಗೆಗಳ ವೀರಾಂಗ ಬಂಧುರೆಡೆ | 

ರ ವಿಧೃತ ಶರಚಾಹದಲಿ ಕರ 

ಕರಣ ಕೋಟ ಪ್ರಭೆಯ ಭಯದಿಂ 

ಹುರಿದು ತನಗಳವಂತ ತೋರುತ್ತಿ ಹುದು. ಹೈದಯದಲಿ 

lls | 

cel 

| ೧೭ | 

| ೧೮॥ 



ಓಲ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡೆ 

ಮರೆದು ಕುಳೆರ್ದಾಗೆ ಸಬುದವ 
ಹ! RR, 

ಹೊರಗೆ ಕೇಳಾಕಣನೆ ಮನ 
ಆ engi ಬಂದನೊ ರಾಮನೆಂದೆತುತ | 
ನರಗುವಾಗಳು ಕನಸ. ಕಂಡೆ ' 
ಇ ಒರಿನೊಳಿದ್ದಾ ಗಳು ನಿರಂತರ 

| ಮ ದಿತರ ಭೋಗನನು ನೆನೆವುತ್ತ ಹೆನು ರಾಘವನ ॥1ರ್ಗ॥ 

ಟಟ ಉಮ ಕಂಗೆಡೆ 
ಯಾಡುವಾಗಲು ತದಿ ಿ ವೇಕವ 
ಮಾಡುವಾಗಲು ತ ತ್ಯೆ ವನೆಲ್ಲ ತನ ಯನ | 
ಪಾಡುವಾಗಲು ರಾಮನೇ ಖು 
ದಾಡುವುದು ನುಡಿ ಭಯನಿ ಬಯಲನು | | 
ಮಾಡತಷ್ಯವ ರಾಮ ಚಿಂತೆಯು ತನೆಗೆ ನೇಳೆಂದ [| ೨೦ || 

ಆಟಿ ಕೂಟಿವು ಬೇಟನೆಂಬೇ 
ನೋಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ತು ತನಗೆ ಡಿಂಬದೆ ' | 
ಪಾೆಯಾದು ದೇಸಧರ್ಮದ ಹದನೆ ಸ ಸಹಿತಿಲ್ಲ 1 
ನಾಹಿಸಿತು. ಮತಿ ರಾಮನಲ್ಲಿಯೆ. 
ಪಾಟ ಪಡಿಗಳನೆಲ್ಲ ಮರೆಸಿತು ಏ | 
ಕೂಟಿವಾಯಿತು ರಾಮ: ಚಿಂತೆಯ ಸಕಲದೂಳಗೆಂದ | ೨೧ 

ನೀನು ಬಹು ಕಾಲದಲಿ ಬಂದಾ. 
ದಾರವರ ಕುಲನಿದನು ಕೆಡಿಸದೆ | 
ಸಾಮರಾಗದಿ ರಕ್ಷಿಸೈ ರಾಮನಲಿ ತೊಡರಿದಡೆ ॥ 
ಹಾನಿಯಾಗದೆ ಬಿಡದು ಹಿತವನು 
ನಾ ನಿನಗೆ ಹೇಳುವೆನು ಮದ್ವಚ ' . | 
ನಾನುಶಾಸನ ತಪ್ಪದದನನಧರಿಸಿ' ಕೇಳೆಂದ Hosp 



ಇನ್ಸೆತ್ತೈದನೆಯ ಸೇದಿ . ೬೯ 

ಆತುಮನು ಸಾಕ್ಷಾತ ಭುವನ 
ಜ್ರಿತ ಶೈವವು ರಾಮನೇ ಕಣ 
ಯೆಸಿತನದೆ ಯನಪ್ರತರ್ಕ್ಯನೆಗಮ್ಯನವಿನಾಶಿ | 
ಶ್ರೊ (ತ | ದೊರನೆಗಣ್ಯಾ ಗುಣಗಣ 

ಸೀತ ನೇ ಶ್ರುತಿಯಲರಿವನೆ 

ನೇತಕ್ಕೆ ನಿಜ್ವೇನ ಬಿಡು ನೀನೆಂದನೆಮರಾರಿ | ೨೩ ॥ 

ಮಾಡದಿರು ವಿದೆ ಷವನು ನೀ. 

ಮಾಡು ನವವಿಧ ಭ್ರ ಯನು ಕೊಂ | 

ಡಾಡು ತನ್ನಾ ದಾ ವನು ಪೇಳಛನವರತ ತದ್ದು ಣವ | 

ನೋಡು ತನ್ಮೂರ್ತಿಯನು ಪೊಜೆಯ 

ಮಾಡು ನೆನೆ ನಮಿಸಸೆಲ್ಲವರ್ಷಿಸು 

ಖೋಡಿವೋಗದೆ ಕರುಣ ಕಾಣಾ ರಾಮ ಭಕ ಕುತರಲಿ | 1 ೨೪॥ 

ಮತ್ತೆ ಫೇಳಿಹೆ ಮುನಿಗಳೆಂಬುದ 

ನುತ ತ್ರ ಬೂಶ್ಚೈರನಾದಿ ಯುಗದಲಿ | 

| ಪ್ರೂರ್ಥಿಸಿದನ ನಜನಧಿಕ ಭಕುತಿಯಲಚ್ಚು ತನನನಗೆ | 

ಸತ್ಯನ ಹರಿ ಬಂದು ನುಡಿದನು ' 
ಮತ್ತೆ ನಿನಗಿಷ್ಠಾ ರ್ಥವಾವುದ ನ 

ವಿತ್ತ ಪೆನು ಹೇಳೆನಲು ಮಗ್ಗುಳಿಂತೆಂದನೆಬುಜಭವ [| ೨೫] 

ಪದುಮದಳೆನಿಭನೇತ್ರ, ನೀ ಬಂ 

_ ದುದಿ-ಸು* ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಜ ಲೀಲೆಯ | 

ಲೊದನಿ ದಶರಥ ನೃಪಗೆ ನೆರೆ ಮಗನಾಗಿ ದಿವಿಜರಿಗೆ || 
_ ಕದನದಲ್ಲಿ ದಶಕಯ್ಯ ನನು ನೀ. 

ಸದೆಯ ನಮಗಿಷಾ ಹುರ್ಸವನೆ ಬೀ | 

` ಡಿದುದ ಸಲಿಸಲು "ಎನಿಸಿದರು. ರಾಮಾನತಾರದಲಿ sl 

1 WOW ಇ” 



೭೦ ಅಧ್ಯಾತ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಣ್ಮಕಾಂಡ 
ಹಿ ಶಿ 

ರಾಮ ಮಾನವನಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾ 
ದಾ ಮುಕುಂದಾನಂತನದ್ವಯ 

ನಾನುಯ ಶ್ರೀರಮಣ ನಾರಾಯಣನು ಮಾಯೆಯಲಿ | 

ಭೂಮಿ ಭಾರವ ಕಳೆಯೆಬಂದಿಹ 

ನೀ ಮನುಸಾ ಕೃ ತಿಯಲಡನವಿಗೆ 

ನೇಮದಿಂ Me ರಾವಣ ಮನೆಗೆ ನಡೆಯೆಂದ | ೨೭ || 

ಹರಸತಿಯರನು ತಹುದು ಮತವೇ 

ನರಕಛಾಜನವಾಯ ಬಲು ಯಶ 

ಸು ಲಕ್ಷಣನೆಲ್ಲ ಕೆಡುವುದು ನೀತಿಶಾಸ ಸ್ತ್ರವನು | 

ೀಸರಿತವನು ಲೋಕದಿ 

ನೆರೆವುದಹದೆಸೆ ಬೇಡ ಮನೆಯ 

ಲ್ರಿರು ಸುಖದಿ ಮದ್ವಚನದಿಂ ನೀನೀದ ಮಾರೀಚ ॥ ೨೮॥ 

ಎಂದ ಮಾರೀಜೋಕ್ತಿಗಳನಕೊಲಿ 
`ಹೆಂದಜೆಲ್ಲವ ಕೇಳಿ ನುಡಿದನು | 

ಯಂದೆಯೆಲ್ಲಾ ನೀನು ರಾಮ ಪರಾತ್ಮ ಹರಿಯೆಂದು I] 

ಸಂಜೆಹನೆ ಕನುಲಜನು ಬೇಡೆ ಮು 
ಕುಂದ ತನ್ನನು ಕೊಲಲು ಜನಿಸಿದ 
'ಫೆೇಡೆಯದು ತಪ್ಪುವುದೆ ಯೂಶ್ವರನುಚಿತ ಸ ಸಂಕಲ್ಪ Hel 

“ಆದಡೀಗಳೆ ಯತ್ತ ದಿಂದವೆ 

ಸಾಧಿಸಿಯೆ' ತರಬೇಕು ಸೀತೆಯ: 

ನಾಡು 'ರಾಗ್ರಹೆವಿಡಿದು ರಾಘವನ ಬಂದು: ತನ್ನೊ ಕೆ | 
ಇಇದಿ ರಣದಲಿ ಕೊಂದಡಾರಿಗು - 

` ಹಾಧಿಕದೆ ಸರಮೂತ್ಮ. ಪದವಿಯ | 
ಮೈಡಬಹೆಜಿಲೆ ತನಗೆ ಶಿವಶಿನ ರಾಮ ಬಾಣದಲ್ಲಿ... ॥ ೩೦ | 



ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಸೆಂಧಿ | 2೧ 

ಎತ್ತೆಲಾನೂ ನಾನು ರಾಮನೆ 

ಮೆತ್ತಿ ̀ೌಡಹಿದದೆನಗೆ ಸೀತಾ 

ಮತ ತ ಕಾತಿನಿಯರಸಿಯಾಗಕೆ ಬಳಿಕ Sei 1 
ಉತ್ತಮನೆ ಬೇಗೇಳು ಹೋಗು ವಿ 

ಚಿತ್ರ ಮೃಗರೂನವ ಧರಿಸಿ ರಾ 
ಮೋತ್ತ ಮಾಶ್ರಮದಿಡಿಕಿನೆಲಿ ಸುಳಿದಾಡಿ ಚೆಕಿಸೆಂದೆ | ೩೧ ॥ 

ಬೇಗ ಹೋಗಾ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 
ಳೀಗಳಾಶ್ರಮದಿಂದ ದೂರವೆ ತ 
ಯೋಗವನು ನೆರೆ ಮಾಡಿಕೊಡು ನಾನಾ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ॥ 
ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಳಿಕಿರು ಮನೆಯಲಿದ (ಕ್ಕ 

ಹಾಗದೆಂದಡೆ ತಲೆಯ ಖಡುಗದಿ ಭಾ ಕ 

ನೀಗಿ ಬಿಸುಡುನೆ ನಿನ್ನ ನಾಕ್ಷಣಕೆಂದನನುರಾಠಿ . {as 

ಕೊಂದೆನೆಂದರಿ ನಿಮಿಷಮಾತ್ರೆಡಿ 

ಮಂದತನದಲಿ ತನ್ನೊ ಡನೆ ಹ ಪ್ರತಿ. | 

ೊಂದ' ನೆಡಿದಡೆನೈ 'ರಾನಣ ವೆಚತನನು. ಕೇಳ 1 
ಖಿಂದೊ ತನ್ನೊಳು ಯೋಚಿಸಿದ ನರ ; 

ವಿಂದ ಶಠೋಚನ ರಾಮ ಶೆರವಶಿ | | 

ಹೊಂದಿದದೆ ತನಗುತ್ತಮದೆ. ಸದವಹುದಲಾ -ಯೆನುತೆ... | ೨೩] 

ಎತ್ತೆಲಾನೂ ನಾನು ರಾಮನ. 

ಹೆಸ್ತಧೃತ ಶರದಿಂದ ಮಡಿದಡೆ `' | 

ಉತ್ತ ಯಿ 'ಸಂಸಾರಶರಧಿಯನೈದುವೆನು ನಿಜವ 1 | 
ಮತ್ತ ದಲ್ಲದಡೀ ದುರುಳ ದು ¥ 

ವೃ ನತ ಶ್ರ,ನಾಯುಧದಿಂದ ಮಡಿದಡೆ 

ಮುತ. ಯಿಲ್ಲ ಂಡೆಂದು. ನಿರೆಯದಿ ನತನನಹುದೆಂದ NEC 



೬೨ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 

ಎರಡು ಕಡೆಯಲು ಮರಣ ತಪ್ಪದು 

ಶೆಿಸ7ನೆಂದೂ ನಿತ್ಯವಾಗದು. 

ಹರಿಯ ಕಯ್ಯ ಲ್ರಿ ಮಡಿದಡೆನ್ನ ೦ತಾರು ಸುಕೃತಿಗಳು (| 

ಪರಿಪರಿಯ ಸ್ ರ್ಮ ಮಾರ್ಗದ. 

ಭರದ ಭಕ್ತಿಜ ಜ್ಞಾನ ನಿರತಿಯ 

ಲಠಕೆ ಕೂಡದ ಪದವ ಪಡೆಪೆನಲಾ ಶಿವಾಯಿಂದ | ೩೫ | 

ಎನುತ ನಿಶ್ಚೆಯೆದಿಂದಲೆದ್ದಾ : 
ನದೆಶಂಗಿಂತೆಂದನಾಗಲಿ 

ನಕತನ ಬಿಡು ನೀನೊಡೆಯೆನಾಗಿಕಲು ನಿನಗಾಗ ॥ 

ಫಸುವನಾದೆರು ತೆತ್ತು ಮಾಡಿಕೆ 

ಘುನತರಾಜೆ ಯನೂರುನೆಸೆ ಮೋ | | | 

ದೆನುತ ರಥನಿಂದೈದಿ ನೆಡೆದನು ರಾಮನಾಶ್ರಮಕೆ. Na 

ಪ 

6 5 

ಶುದ್ಧ ಜಾಂಬೂನದೆ' ಸುವರ್ಣ 

ಕುವ ಮೃ ಗವಾದನು ರಜತ ಬಿಂ : ' ೬ 1 

" ಮುದ ತಾಂಗಟಿ ರತ್ಸೈ ಶೃೈಂಗದ: ಮಣಿಮಯದ ಕರದೆ 1 
ಭನ್ರನೀಲ ಸುರತ್ನ ಜೆ ನಯ: 

ನೆದ್ವಯದೆ ವಿದ್ಯ ತ ಶೃ )ಭಾನಿಭ 

ಮುಗ್ದ ವದತದ' ಫೆವಿವನಿಂ ಚರಿಸಿದನು. ನನನೊಳಗೆ [ch 

ಕಚ್ಚೆ ಕಚ್ಚೆ ಳೆಹುಲ್ಲ ನೆಳಲಿಣಿ: 

ಬೆಚ್ಚಿ ಇಡವ ಮುರದು ನೋಡುತ 

ಜ್ಯ ದೆಯಲಿದಿರಿದಿರು ಶುಳಿವುತ. ರಾಮನಾಶ್ರಮದ: ॥ 

ನನದ ಸಮೂಪ ಕಸಂ 

ತಪ ವಳ ಸೀತೆಗತಿಮತಿ | 

ಮೆಚ್ಚೆನಿಸಿ ಕುಣಿದಾಡುತಿದ್ದುದು ಸುತ್ತೆ ವಳೆಯದಲಿ | 

ಕಃ 

Ma 



ಕಣತೆ ಸಿಡಿದೋಡುತ್ತ ಮತ್ತಕಿ 

ಕಣ ದಿ? ಮಗುಳಿದಿರಾಗಿ ಬಫು ಫ್ರೈದು 

ಹೆಣಗು ವುದು ಹಾರುವುದು ನಿಲುವುದು ವುಲುಹನಾಲಿಸುತೆ ॥_ 

ಭಣಿತೆಯಲಿ ಭಾವದಲಿ ನೋಹನ | 

ದೆಣಿಕೆಯಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತಿರಲಂ | 

ಗಣ ಸನೂಸದಿ ಬಂದು ಮೋಸಿಸುತಿದ್ದನಮರಾಠಿ | a || 

ಮಾಯೆ ಮಾಯೆ ಯ ಮರುಳು ಮಾಡಿ ವೈ 

ಥಾಯಿ ಮೊಳಿಹಿಸುಗಲ್ಲ ದಾತ್ಮನ 

Se ವಿಷಯೆದೊರನ ಪಾಯಸಕ್ರಿ ಯೆಗೆ ॥ 

ಮಾಯೆ ಮೋಸಬಲ್ಲದೇ ನಿರ 

ಮಾಯನಚಲ ನಿರೀಸ ನಿತ್ಯನ 
ಜೇಯ ಬಾಧಾರ ಬತನಾದಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ೦ಗೆ | vo || 

 ಸಂದನಿಕ್ಷಿಗೆ ಸಂಧಿ ತತ್ವದ 

ಶೊಂವಧಿಕ. ಪದನಿಕು ನಾಲ್ಕ | 

ತ್ಕೊಂದಿದನು ಕೇಳಿದೆಡೆ ಭಕುತಿಯಲಿದನು ಮನನೊಲಿದು | 
ದಂಡುಗವ ಪರಿಹರಿಸಿ ಪರಮಾ ' 

ನಂದ ನಿದಿ ಯನಿತು, ದೇವ ಮು 
ಎ 

ಕುಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾತ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಹ ಸಲಹುನನು ಭ೪೪॥| 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೨೫ ಕೈ ನದ ೧೦೯೮ ಕೈ 

ಮಂಗಳನುಹಾ ಶ್ರೀ : ಶ್ರೀ ತ್ರೀ ' ಶ್ರೀ 

ತ ಘಾ“ 
1 ಈ£ (ಖ) ̀ | 



$_ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಕ್ಕೆ 

ಇಪ್ಸತ್ತಾರನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಇವಣ ನಿಂದೆ ಮಾಯಾ ಸೀತಾಪಹರಣ 

ಸೂಚನೆ | ಮುಕ್ಕುವಂದದಿ ಕಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆಯ 

ತಕ್ಕ ಮಾಯಾ ಸೀತೆಯನು ಖಳ 

ಭಿಕ್ಷವೇಷದಿ ಲಂಕೆಗೊಯ್ದ ನು ವಿಹಗನನು ಗೆಲಿದು | 

ಪದ || ಕಾಂತೆ ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಳು ರಾವಣ ' 

ನಿಂತು ಮಾಡ;ವ ಚೀಷ್ಟೆಯೆಲ್ಲವ | 

ನಂತರಾತುಮನರಿತು ರಾಮನು ಕರೆದು ಜಾನಕಿಗೆ | 

ಸಂತಸದಲಿಂತೆಂದನಾಲಿಸು | 

ಮುಂತಳಾಗಾಮಿಯನು ಜಾನಕಿ 

ಭ್ರಾಂತ ರಾವಣ ಭಿಕ್ಷುವೇಷದಿ ಬಹನು ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ ॥೧|॥ 

ನಿನ್ನ ಸುಚ್ಛ್ರಾ ಯಾಕೃತಿಯನೀ 

`` ಹಸರ್ಣಶಾಲೆಯಲಿರಿಸು ಮಾಯಾ : 

ಚಿನ್ಹ ಸೀತೆಯ ವರುಷತನಕಡಗಿರುವ ದೃಶ್ಯದಲಿ | 

ವನ್ಹಿ ಯೊಳಗೆನ್ನಾಜೆ _ಯಿಂದವೆ 

ಮುನ್ನಿ ಫಂತೆನ್ಸ್ನ ಜಿಸ್ ಬಾ. ಬಳಿ 

ತಾರ್ನವದ ನುಧ್ಯದ ದುರಾತೆ ನ ಕೊಂದಮೇಲೆಂದ lo 



ಇನ್ನ ತ್ತಾರನೆಯ ಸಂಭ. 1 ೭೫ 

ತ್ರ ಸು? ನಗು. ` 

ತೋಹಳಿಂಗೆನೆ ಕೇಳಿ ಜಾನ 

ಆ ಹರಮ ಪೂೊರುಷಭನ ಸಂಗಾತ fl 

ತಾಪನಿಲ್ಲದೆ ಮಹ್ಲಿಮಧ್ಯದಿ | 

ಗೌ ಸಿತದಲಡಗಿದಳು ಮಾತ್ | 

ರೂಪ ಸೀತೆಯ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಿರಿಸಿದಳು ಜಗದಲ್ಲಿ laf 

lo 
೧ 

ಬಳಿಕ ಮಾಯಾ ಸೀತೆ 3- ಕಾಣುತ 

ಹೊಳೆವ ಹೊನುಮೃ ಗದಂಗವಟ್ಟ ದ 

ಚಲುವ ಮಾಯಾ 'ಮೃಗನ ರಾಮನ ಹೊರೆಗೆ ನಸುನಗುತ. | 
ನಳಿನಮುಖಿ ನಿನಯದಲಿ ನುಡಿದಳು 

ಬಳುಕುತೈತಂದಿತ್ತ ನೋಡೆಟೆ 2 

ಹಳಿನದೃ ಶ್ರ ಸ್ಟ್ ಹೇಮವಿಭೂಷಿತದ ಮೃ ಗವ | 

 ಜಿತ್ರೆತರ ಬಿಂದುನಿನೆ ಮೃಗೆವಿಜಿ 
ಪತ್ತಿ ಂಸೆ ನಿರ್ಭಯದಿ ಬರು 

ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದೆ ಕಟ್ಟಿ ತಂಡೆನೆಗಿತ್ತಡಾಡಿಸುತೆ 8 . 
ವತ್ತಿನಿಹೆನೆನಲಾನೆನುತ್ತೆಮ 
ಠೋತ್ತಮಾರ್ಜೆತ ಕೊಂಡ ಧನೆವನು 

ಮತ್ತೆ ಕರೆದಾ ಲಕ್ಷ್ಮಃ ಣಂಗಿಂತೆಂದನಾ ರಾಮ |೫| 

ತಮ ಕ್ಕೆ ನನ ರ್ದಾಂಗಿಯೆನಿಸುವ 

ಫೆರ್ಮಪತಿ ಯಾಿಂದಿತೆಯನತಿ 

ಬೊಮ್ಮ ರಕ್ಕಸ ಘೋರದ ಖಷಿಗಳೂಯ್ಯ ದಂದದಳಿ I | 

ಸಮ್ಮ; ತದಿ ನೀ ರೆಕ್ಷಿನೆನಲ 

ತಮ್ಮ ಹದಿ ಸೌಮಿತ )ನೆಂದನು 

ರಮ್ಮು ಚಿತ್ತ ನಿಸೀ ಜು ಮ ಗವುಂಟಿ ಟಿಕೆ | ೬ || 

1 ಯಾಡುತ ಪ 



೭೬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರೆಣ್ಯಕಾಂಜೆ 

ಎಲ್ಲಿ ಯೊಪರಿ ಮೈಗವದುಂಟೇ 

ಕಳ್ಳೆ ಮಾರೀಚಾಂ ೦ಕನಿವನೇ | 

ಕಲ್ಲ ಸಂಶೆಯನೆನಲು ನುಡಿದನು ರಾಮನನುಜಂಗೆ || 

ಖುಲನಾದಡೆ ಕೊಂದು ಬಿಸುಡುವೆ 

ನಮೇ ಮೃ ಗನಾದಡೀ ನಿಜ 

ವಲ್ಲಭಿಗೆ ತದೀವೆನರ್ಥಿಯ ಲಾಲನಾರ್ಥದಲಿ Hal 

ತಾನು ಮೃಗವೆನು ಕಟ್ಟಿ ತಪ್ಪ 

ನ್ನ್ನೀ ನಿತೆಂಬಿನಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು 
ನನು ಯೆತ್ನದಲೆಚ್ಚೆ ರಿತಿರೆಂದಾಗ ರಾಘವನು | 

ತಾನೆ ಮಾಯಾ ಮೃಗದ ಬಳಿವಿಡಿ 

ದಾನೆತಪ್ರಿಯ ನಡೆದ ಮಾಯಾ ; 

ಮಾನಿನಿಯದಾರಾಜ್ಞೆ ಯಲಿ ಮೋಹಿಸಳು ಮೂಜಗವ 'e | 

ನಿರ್ನಿಕಾರ ನಿರೀಹೆನೆತ್ತಲು 
ಸರ್ವಜೊಳು ಪರಿಪೂರ್ಣನೆತ್ತಲ. ' 
ಖರ್ವ ವಂದ್ಯ ಚೆದಾತ್ಮನೆಕ್ತ ಲು ಮೃಗದ ಬಳೆನಿಡಿದು ॥ 
ಉರ್ವಿಯಲಿ ತೊಳಲುವುದಿದೆತ್ತಲ 
ಪೂರ್ವವೇ ಭಕ್ತಾನುಕನ್ರಿಯ ಸ 
ಉರ್ವಿಸುತೆಯರ್ಥಿಯನು ಸಲಿಸಲು ಸತ್ಯ ವಚನದಲಿ |e |; 

ಅಲ್ಲನಿದ್ದಡೆ ಪೊರ್ವ ಕಾಮಂ 
ಗುಳ್ಳೆ ನಿಶ್ಯಾನಂದ ನಿಗ್ರಹ | 
ಗೆನ್ಲಿಯದು ಮೃಗದಾಸ್ತೆ ಮೇಣಬಳೆಯ ನಿಫೋದದಲಿ ॥ 
ಇಲ್ಲ ಪರಮಾಕ್ಮಂಗೆ ಸಂಪ್ರಿಯ 
ವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಾ ನುಗ್ರಹಾರ್ಥದ | 

ಲುಳ್ಳೆ ಲೀಲೆ ಕಣಾ ನಿಚಾರಿಸೆ ಗಿರಿಜೆ ಕೇಕೆಂದೆ ‘ook 



ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ಸಂಧಿ ೭೭ 

ಒಮ್ಮೆ ಹಾರು ವ್ರದೊಮ್ಮೆ 'ಯೋಡುಗು 

ದೊನಮೆ .ಯಡಗುವುಸೊಮ್ಮೆ ತೋರುತ 

ರಮ್ಮ ನನು ಕೊಂಡೊಯು ತಿ ದೂರಕ್ಕ ಡವಿಯೊಳೆಗೆ ॥ 

ಶವ ರಾಮನೀತನು 

ತರೀ ರಾ ಕ್ಷಸನೆಂಬುದರಿದತಿ 

ಘಮ್ಮನೆ ಸ ನು ದಿವ್ಯ ಶರದಿಂದಾ ನಿಶಾಚರನ call 

ಎಚ್ಚಡಾ ಮೃಗರೂಪಿ ದಾನವ 

ಮುಚ್ಚೆ ಬಿದ್ದನು ನಿಜದ ಕಾಯದ 

ಲಚ್ಚ ರಕುತವ ಬಾಯೊಳನೆ ಕಾರುತ ಶ.ವನಿತಳಕೆ | 

ಮುಚ್ಚಿ ವನವನು ಹಾಹೆ ಕೆಟ್ಟಿನೊ 

ನಿಚ್ಚ “ಕ ಟೌ ಸಲಹ ಹೆನುತ್ತ ಮ 

ಹೋಚ್ಚ ಕೆರಳ ನು "ಕಾಮನೆ ಮಾತಿನಂದದಲಿ las | 

ನರಕಿಯಾದಡು ಮುರಣಪಲಿ ತನು 
ಸ್ಮರಣೆ ನಾಮಾಕ್ಷರಡೆ ನಾಮವು ' 

ಬರ ರಲನಿಶ್ಚಯನಾದಡಂ ತದ್ರೂ ನವಡಿವರೆನೆ ॥ 

ಸುರ ವಿಕೋಧಿಗೆ ಮುಂಜಿ 0 

ಚರಣವನು ನೋಡುತ್ತ ತನುನದ 
ಪರಿಹರಿಸಿ ತನು ಶರಧಿಸಾಗಡೆ ಮೋಕ್ತವಾತಂ ಗೆ |೧೩[|' 

ಹೊಳೆಹೊಳೆದು ಖಳನೊಡಲದೆಸೆಯಿ:ಂ 

ಬೆಳಿಗು ಹೊರವಂಟುದು ಶತೂಕ್ಷಣ 

ಹೊಳಗೆ ಕಾಂಬಂತಖಿಳ ಲೋಕಕೆ ಬಂದು ರಾಘವನ ॥ 

ಕಳೆವರವ ಬೆರಸಿತ್ತು ದಿವಿಜಾ | 

ವಳಿಗಳಭ್ರ ದಿ ಇಂದು ವನ, ಯ 

ದೊಳಗೆ "`ಮುಳುಗುತ್ತಿ, ದು  ಡೇಫೆಂಬೆನು ಮಹಾಚ್ಛೆ 3 | ೧೪ | 



೭೮ ಆಧಾ ಸ್ಯಾತ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 
ಬ್ರ ಶ್ರಿ 

ಆವ ಕರ್ಮನ ಮಾಡದೇ ಸ 

ದ್ರಾ ತನಹಾ 9ರಿಕವಿಲ್ಲದೆಂತೀ 

ಜೀವ ಹಿಂಸಕ ಮುಕುತಿವಡೆದನೆ ೂ ಶಿವ ಮಹಾದೇನ ॥ 

ದೇವ ರಾಮನ ನುಹಿಮೆ ಸಂಶಯ | 

ವಾವು ದಿನಕೆಮುತಭ್ರರ ದಲಿ ದಿವಿ 

ಜಾನಳಿಗಳೋರಂತೆ "ಹೊಗ: ುತ್ತಿ ದ್ದು ದಚ್ಚು ತನ. | ೧೫ || 

ಹಂದೆ ಖಳ ರಾಮಾಪಶ್ರ ಹತಿಯಲಿ 

ಕೊಂಡು ಭಯದಲಿ ಗೃಹ ಧನಾದಿಯ 

ಕೊಂದೇ ವಿರತಿಯಲಿ ವೈರದಿ ರಾಮಚಂದ್ರನನು | 

ಸಂದ ಹ ಹೃದಯ ಯದಿ ನೆನೆದು ಕಲ್ಲ: ಷ 

ಬೆಂದು ಕಡೆಯಲಿ ರೂಮ ಕರದಿ 

ಹೊಂದಿದನು ನೋಡುತ್ತಿದಿರಲಾ ರಾಮ ಮೂರುತಿಯ | o೬ || 

ಶೂರನಾಗಲಿ ಪಾನ ನಿರತ ನಿ 

ಕಾರಿಯಾಗಲಿ ನಿಪ. ನ್ರವಾಗಲಿ 

ಘೋರ ರಾತ್ರಸನಾಗಲಂತ್ಯದಿ ರಾಮನನು ಕೆಕೆಯೆ | 

ಸೇರುವರು ನಿಜ ಗತಿಗೆನುತ್ತ ವಿ 

ಚಾರದಲಿ ಸಾ ುವ ಮಾಡುತ 

ಸಾರ ಸೂಕ್ಮಿಯಲನಮು) ಚಯ ನಡೆದುದು ನಿಜಾಲಯಕೆ ॥1೧೭/| 

ಬಳಿಕ ರಾಮನು ಚಿಂತಿಸಿದನೀ 

ಖಳನು ಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಯೆ.ನುತ್ತವೆ 

ಕಳೆನರವ ಬಿಡುನಾಸಲೊದರಿದತೆನ್ಸ ನುಡಿಯಂತೆ ॥ 

ಕಳವಳಿಸುವಳು ಸೀತೆಯೆನುತು 

ಗಳನೆ ಶಂಕೆಯ ಮಾಡಿ ದೂರದ 

ವಳಯದಿಂ ರಘುನಾಥ ಮರಳಿದನಾಶೃಮಕ್ಕಾಗಿ | ೧೮ | 



€3 
೭೭ 
ಲ 1 ಇಓ ಲ ವಸ ೧ “4 po ಸ್ವ 

ಸೀತೆ ಮಾರೀಜೋಕ್ತಿಯನು ನೆರೆ 
ಕೀತಿಸುವ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ದುಃ 

ಖಾತಿಕೇಕದಿ ಮುಳುಗಿ ನುಡಿದಳು ಲಕ ಕ್ಸ್ಮಣನ ಕರೆದು. ॥ 

ತಾತ ಹೋಗೈ ರಾಮ ದಾನನ 

ಘಾತಕಿಯ ಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾ ಯಂ 

ಪೇತಕೆಂದನು ಕೇಳೆಯಾ ನೀನೆಂದಳಬುಜಾಕ್ಷಿ | ಜ್ಞ, £8 | 

ಎನಲು ಲಕ್ಷ ಡನೆಂದನೀ ನುಡಿ 

ದನು ಜನೊಬ್ಬ ನು ಸಾವುಕೇನೊಃ 

ಬಿನುಗು ನುಡಿದನು ರಾಮನಾಡಿದುದಲ್ಲ ಬೆದರದಿರು 1 

ನಿತು ದೈನ ನ್ಯದಿ ರಾಮ ನುಡಿವನೆ 

ಘನ ಪರಾತ ಬ್ರ ಮುಳಿದು ಲೋಕವ 

SEN, ಕೃಣದಿ ಜೈಸುವ ಸಕಲ ಸುರಮುತನು 1 ೨೦ | 

ಎನೆಲು ಕೋಪದಿ ಲಕ್ಷ ಔಾನೆನಾ 

ಫೆನಜಲನ ಸೂಸುತ್ತ ನೋಡಿದ 

ಜಿ ನೀ ರಾಮ ವಧೆಯನು ಹಾರಿ ಬಂಜಿಯಲಾ. | 

ವನಕೆ ಭರತನು ನಿನ್ನ ಕಳುಹಿದ 
ನನುಪಮ ಶ್ರೀರಾಮನಳಿದಡೆ 

ವನಿತೆಯಾಗಿಕೆ ತನ್ನ ಕರತಂಲಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ್ನ... 0 | 

ದಮೆದಾಳ ತನ್ನ ನು ಮುಟಿ ೈಲಾಪೈ 

ತೊರಿನೆನೀಗಳೆ ತನುನನಂಯೆನು 

ಕರುಣಿ ರಾಘವ ನೀನು ಭಾರ್ಯಾಪಹಾರನೆೇಬುದನು ॥ 

ಕರದಿ ಮುಟಿ ನು ನಿನ್ನ ನಾಗಲಿ 

ಭಂತನಾಗಲಿ ಚಟ pe 

ಭರದಿ ಹೊಡೆದಳುತಿರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೇಳಿ ನಡುಗಿದರು... | ೨೨ || 



ದ ಅಧ್ಯಾ ತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡೆ 

ಹರ ಶೂಲೆಯವೋಲ ತೆಯ 

ದುರ್ನೆಯದ ಮಡಿಕೇಳಿ ದುಃಖಿಸಿ 

ನರ್ಣರರ್ಮವ*ನಳಿವ3 ಮಾತೇಕಕಟೆ ಸುಡು ನಿನ್ನ | 

ಇವ ಸೂ 

ಇನ್ನೊಡನೆ ನ ಜೀ ತ ತಿ ಚಿಂತಿಸಿದ | ೨೩ ಸ] 

ಇಂತೆನುತ ಜನೆಕಣೆಯನಾ ವನ 

ದಂತರದ ದೇಖಯರಿಗರ್ಪಿಸಿ 

ಂತೆ ದೆಃಖಾಕುಲಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮನೆಜೆಗಾಗ ॥ 

*ತೆಯಿಂದವೆ ಮೆಲ್ಲನೈ ದಲಿ. 

ಕಂತರವ ಕಾಣುತ್ತ ವಡ | 
ನಇಂತು ಬಂದನು ಭಿಕುವೇಸದಿ ಸೀತೆಯಿದ್ದೆಡೆಗೆ. ೨೪ | 

ದೆಂಡಕಾಷಾಯೆ: ನಾಂಬರಾಜೆನ: 
ಗುಂಡಿಕೆಯನಾ ಇಂತೈತರುತ್ತಿ ಹ . 

ಬಂಡ ಯತಿಯೆಂದರಿಯದೇ ಬೇಗೆದ್ದು ಭಕುತಿಯಲಿ | 

ಪಂಡಿತನೆ ಬಿಜಮಾಡಿ ಯೆನುತು 

ದ್ವಂಡನನು ಸೊಜಿಸುತವಳು ಫಲ ೨೨ | | 
ಗೆಂಡೆ ಪಕ ನಿಗಳೆನಿತ್ತ ಳು ಓರಿಯರವರೆನುತ | | 2೫ |; 

ನಶ್ನಮಿಸಿಕೋ ಮುಖನ ನೀ ಹೊರ | 

ಗಾಶ್ರನುದಿ ನಲಭೋಜನಾದಿಯ 

ವಶ್ಯ ಭುಂಜಿಸು ಬಪ್ಪ ನ್ನ್ನ ಯ' ಭು ಣಕೆ (| 

ಯ್ಯ ಡಿಂ ಗತಿ ಸ್ರೀತಿಯೆಸಗುವ 

ನೀಶ್ಚರ ಧ್ಯ ನಡಲಿ ಯೆನ್ನಗ | 

ಆ ವಿಶ್ವ ಪುಸಿಯೆಲೆ ಗ ಕುಳಿತಿ ಶು ಮನಕೆ ಬತಡೆನು A || 
ಸಾನ ಎ 

1 `ನುಡಿವ ' (ಖೃ 



ಸೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿದ್ದು 

ರಾವಣನಿಸೆ ಮಾರೀಚನ ಹಿತೋಪದೇಶ pe 



ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ಸೇಭ 

ಎಂದೆಡೆಂದನು ಭಿಕ್ಷು ನೀನಾ 

ರಿಂದುಮುಖಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಪತಿಯಾ 

ರಿಂದು ನೀವೇಕಿದ್ದಿರೀ' ದಾನೆನರೆ ನನಡೊಳಗೆ ॥ 
ಮುಂದೆ ನೀ ಹೇಳಿನ್ನು ನಿಜಗತಿ 
ಯಂದವನು ಬಳಿಕೆಂಬೆನಾ ನಿಂ 

ತೆಂದಳಾ ಭಿಕ್ಷುನಿಗೆ ನನಾಯಾ ಸೀತಿ ಸಂಗತಿಯ 

ದೊರೆಯಯೋಧ್ಯಾ ರಾಜ ದಶರಥ 
ವುತನಯ ಹಿರಿಯನನು ರಾಮನು 

ಪರಮ ಲಕ್ಷಣನಂತನಾತನ ಧರ್ಮನತಿ ನಾನು | 
ತರುಣಿ ಜಾನಕಿ ಲಕ್ಷ ಒಾನ್ವಯ 

ಕಿರಿಯ ರಾಮಗೆ ತಂಡೆಯಾಜ್ಞಿ ಯೆ | 

ಲಿಕೆ ಚತುರ್ದಶ ವರುಷ ಬಂದನು ವನಕೆ ಸತ್ಯದಲಿ 

ನೀವದಾರಕೆನೆ ಭಿಕು ನುಡಿದನು 

ನಾವು ರಾಕ್ಷಸರೊಡೆಯ ರಾವಣ 
ಭಾವಿಸಲು ಪೌಲಸ್ಟ್ಯ ತನಯನು ಕಂಡು ನಿನ್ನುವನು 

ಬೇವ ಕಾಮಜ್ಜರದಲೊಯ್ಯಲು p 

ದೇವಿ ಬಂದೆನು ಮುನಿಯ ವೇಷದೆ 

ಲಾವ ಸುಖ ನ ತನ್ನನು ಭಜಿಸು ನೀನೆಂದ 

ಉಣ್ಣು ತನ್ನೆ ಯ ಮನೆಯ ಭೋಗವ : 

ಗಣ್ಯಾವಿಲ್ಲದನಿತನೆಲ್ಲನ 

ಬಣ್ಣ ಜೆಳಿನವನುಟ್ಟು ಸುಖದಿಂ ವನದರೇನುಂಟು 

ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ಕ ಬುದೇಕೆಕೆ 

ಸುಣ್ಣ ಇಲದೊಳಗಿಂಗಿದ6ತ 

ಕ್ಲ ವಾಕ್ಯವ ಕೇಳಿ ನುಡಿದಳು ಸೀತೆ ಭಯಭೀತೆ. 

| 

ಲಗಿ 

| ೨೭ | 

| ೨೮ || 

sr | 

Hao 



೮೨ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 

ಎಲವೊ ನೀನಿಂತೆಂದಡೀಕ್ರಣ 

ನೊಳಗೆ ಕೊಲುವನು ರಾಮ ನಿನ್ನನು 

ತನುವ ಮಾಡದೆ ನಿಮಿಷ ಬಹೆನೀಕ್ಷಣ ತನುಜ ಸಹಿತ ॥ 

ಮೊಲನು ಸಿಂಹನ ಸತಿಯ ಮುಟಿ ಲ | 

ಡಳವನೆಯರಿಯಾ ತನ್ನ ತುಳುಕುವ 
| 

ಬಲವದಾರಿಂಗುಂಟು ಹೋಗೆಲೆ ಭಣಗೆ ನೀನೆನಲು.. .-. ಗ 

ಖೂಳ ನೀ ರಾಮಾಸ್ತ್ರ ಹತಿಯೆಲಿ 

ಬೀಳುನುಜಿ ಧಿಟಿ ಯವನಿಯಲ್ಲೆನೆ 
| 

ಕೇಳಿ ರಾವಣ ಕೋಪದಲಿ ತೋರಿದನು. ನವಿಜತನುವ ॥ 

ಕಾಲಮೇಘದ ಕಾಯ ದಶಶಿರ 

ಜಾಳ ತೋಳಿಸ್ಸತ್ತು ಭೀಷಣ | ೨.4 

ಮಾಲೆಗಂಗಳ ಭೂತವೆನ ವನಜೀವಿಯರು ಬೆದರಿ ' |೨| 

ಎತ್ತಿದನು ನೆಲಸಹಿತಖವನಿೀ 

ಪುತ್ರಿಯನು ಧಾರುಣಿಯ ಬಗೆದಿ 

ಪತ್ತು ತೋಳಲಿ ಮುಟ್ಟಿದವಳನು ನೆಗಹಿ ರಥದೊಳಗೆ | 

ಪ್ರತ ಯದಲೇರಿಸಿ ನಿಹಾಯಸ 

ದತ್ತಣಾ ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಯೆ, ₹ಠೆ 

ದತ್ತಳವನಿಜೆ ರಾಮ ಹಾ ಸೌಮಿತ್ರ ಹಾಯೆನುತ Il ೩೩! 

ಕಡು ಕೃಷಣೆ ಬ್ಯಾಬಿಡುತ ಕಂಬನಿ 

ಗಡಲಲೊದರುತ ರಾಮು ರಾಘವ 

ಕಡೆಗಣಿಸಿದೈ ತನ್ನ ನೆನುತವನಿಯನು ನೋಡುತ್ತ ॥ 

ಮಡದಿ ಹಳವಿಸುತೈದುತಿರಲಾ 
| 

ನುಡಿಯ ಕೇಳಿ ಜಟಾಯು ಶೀಘ್ರದಿ | | | 

ನಡೆದು ಬಂದನು - ಗಗನ ಜಿನೆಯಿಂ ತೀಕ್ಷ್ಮ ತುಂಡದಲಿ ॥೩೪॥ 
₹೮ 

ಹಾರ 

ಹ ವಾ 

EE
 3 

1 ನಗದ (ಖ) 



ಕೆಳ ನಲು ಸಿಲೆ ಸಲಿಗೈದುವೆ. 

ವಳೆ ಗರುಡನೆ ಮರಿಯ ತುಡುಕಿತೆ 

ಹೊಲ್ಲೆ ಹೆವೆ ನಾನಿರಲು ಸಾಕ್ಷಾಲೊ  ₹ಕನಾಯಕನೆ 1 

ವಲ್ಲಭಿಯ ನೀನೊಯ್ದೆ ಯಾ ಹತಿ 

ಭ್ ವೇಳೆಯದಲಧ್ಲ 

ಸ ಹನಿಯನ್ನು ತುಡುಕಿ ಸಾಯ್ಕೊಡು ತ:ಬುವೋಶೆಂದ I axl 

ಎನುತ ರಥವನು ತ್ಷ್ಣ ತುಂಡದೆ ' 
ಸೊನೆಯಲನ್ಸ್ಪಳಿಸಿದರೆ.. ಹುಡ್ ಹುಡಿ 
ಯೆವಿಸಿತಾ ರಥವೆರಡು ಕಾಲಲಿ ತೋಳಸ್ಪತ್ತ. 4 
ಘನ ಸಹಸಿ ಜಚೂರ್ಣವನು ಮಾಡುತ. 

ಧನುವ ಮುರಿದೀಡಾಡಿ ರಾನಕಾ 
ಇನೆಕಸುತೆಯನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡನು ಬಡುಗವನು ಜಡಿದು [೩೬ | 

ದುಷೆ ೈನಾಹವದೆಲ್ಲಧೆರ್ಮದೆ 

ಬೊಟ್ಟ ನಿಸಿದನು ಪಕ್ಷಿರಾಜನ ; | 

ರಟ್ಟಿ ಯರಡನು. ಕಡಿದರುದಿದನನಗಾಸ್ಷಾಕೆ ೬4. 
ಕಿಟ್ಟಿ ನಿದ್ದುದು ಪ್ರಾಣ ಮಾತ ವು ಕೊ 

ಕಟ್ಟ ಕಯ ಷ ಪ್ರಾರಬ್ಯ ದಿಂ ಟ್ಹ | | 

ಕಟ್ಟ ಳಿಸಿ ಪ್ರತಿ ರಥದಿ ಸೀತೆಯನೆತ್ತಿ ಹಾಕಿದನು... ಐ೩೭॥ 

ತಾಮೆಸಾಧೆಮನೊಯ್ವಿತಿರಲಾ § 

ಭೂಮಿಸುತೆ ಹಾ ರಾಮ ರಾಮಾ fe 

ಸ್ವಾಮಿ: ಜಗತೀನಾಥ' ಶಾಮನಿಮಿತ್ತ ಜಾಂಧವನೆ nn 
Kd 'ನಿಯಲಾ ನಿನಗೆ ತಾನಿ ೨೫.೬. 
ಭೀಮ ರಾಕ್ಷಸನೊಯ್ಯನೆನ್ನೆ 

ಸ್ನೇಮವಾರದು ಬಿಡಿಸು ರಾಘವ ಯನುಕೊರಲುತಿಹಳು | ೩೮ || 



೮೪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡೆ 

ಹಾಹೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾನು ಇನ್ನೆನು 
ಬಾಹಿರನ ಮಾಡಿದವನ ವಾಗ್ವಿ 

ಗ ದೇವರಾ “ಮಿಸೆನ್ನ ಸಃ 

ಊರಿಸಿದರಸರಾಧಿ ನಾ ನಿನೆ 

ಗೈಹಿಕ ಹ ಪಾ )ರಬ್ಬ ನುಡಿಯನು | 

ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ರಘುನಾಥ ಲಕ್ಷ ಡಿ ಯೆನುತ ಹೆಲುಬೆವಳು | ೩೯ [| 

ತಿಯ ॥ ತಿಯ | 

ಲೋಕವೆಲ್ಲವು ಕೇಳಿ ರಾಘವ 

ನಾಕೆ ನಾ ನಿರ್ದೋಷಿ ಬಲುನಿನೆ | 

ಯೂ ಕುಠಾರ ದಶಾಸ್ಯ ನೊಯ ಸು ಕಷಟಿದೆಲಿ ಬಂದು ॥. 

RN ಬಾಯ 

ನೇ ಕೆಳಗೆ ನೋಡುತ್ತ ರಾಮನ 

ಶೋಕ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತ ಹೋಹಳು ರಾಮೆ ರಾಮೆನುತ | ೪೦ | 

ವಾಯು ವೇಗದಿ ರಥದ ಮೇಲೆ ನಿ 

ಹಾಯಸದರೈ ಮೊಯ್ಯುತಿರೆ ಸೀ . 

ತಾ ಯುವತಿ ಕೆಳಗೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿ ರೆ ಪರ್ವತಾಗೃ ದಲಿ ಟ್ಛ 

ಮಾಯೆ ಕಂಡಳು ಪಂಚ "ವಾನರ 

ರಾಯರಿರೆ' ಕೆಳಯಿಂಕೆ ಬೇಗಲಾ ಆ | 

 ಪಾಯದಿಂದುತ್ತರೀಯ ಪಸ್ಟ್ರಾ ರ್ಧನನು ಸೀಳಿದಳು. val 

ಕಳಚೆ ಕಣಾ ೯ಭರಣನೆಲ್ಲವ: | 

ಚಳಕದಿಂ ಕಟ್ಟಿದಳಾ ಕನಿ WE 
ಗಳ ಹೊರಗೆ: ರಾಘವ ಹೇಳುವಡೆಂದು.. ಸಂಜೆ ಯಲ್ಲಿ ॥ 

ಘಳಿಲನಾ ರಾವಣನು ಶರಧಿಯ i | 

ಕಳಿದು ಲಂಕೆಗೆ ಹೋದನಾ ನಿಜ ೨ ಆ 

ನಿಳೆಯ ವಂತಃ ಪುಸಕೆ ಮಾಯಾ: ಸೀತೆಯನು ೫ vs 



ಇಪ್ಪಶ್ತಾ ರನೆಯ ಸಂಧಿ ೮೫% 

ಹೊಳ್ಳನೆಂತೇಪುರವಶೋಕಾ 
ವ ಸನದ ನೀತೆಯ 

ಸೀಯರ ವೃ ದವನು ಸುತ್ತಿರಿಸಲವರಗಳು | 

pA ರೆ ಮಂತ್ರ 1 ಬುದ್ಧಿ "ಯ 

| ಲಕ್ಷ್ಮಚಿಸುತಂಬಿಕೆಯನಾರನೆ ನು | 

ತಕ್ಕಿಸದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಮಾನನರಾದನರನೆಂದ | ೪೩ || 

ತನುವಿಡಿದರಿಗೆ ಶೋಕಮೋಹದ 

ವನಧಿಯಲಿ ಮುಳುಗುವದು ಲೋಕದ 

ಜನರೊಳಾಂಇಗಲಿಯೆನಿಪ್ಪುದು ಸತ್ಯವೆನಿಪುದನು | 

ಜನಕಸುತೆ ತನುವಿಡಿದು ತೋರಳೆ 

| ಯನುಭವಕೆ ಬರೆಲಜ್ಞ ರಿಂಗಂ 

ಜನ ನಿಭಾಂಗನ ರಾ ಜೆಯಲ್ಲದುಜೆಲ್ಲಿಯದು ದುಃಖ | ೪೪ | 

. ದೇವನಾಗಲಿ ದೇಹನಿಡಿದಡೆ 

ಜೀವಶಬ್ದಕೆ ಸಲುವ ಜೀವನು 

ಭಾವನದುನೇೇ ದುಃಖಮೋಹಾದಿಗಳ ರೂಪದಲಿ | 

ಬೇವುದನುದಿನವಿದನರಿತವರು 

ಜೀವ ಭಾವವ ತೊರೆವುದನುದಿನ | 

ವಾವಗಂ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಲದಲಿ ಕಾಂತೆ ಕೇಳೆಂದ | ೪೫ ॥ 

ಮೆಚ ದೇ ನಿಷಯಾದಿ ಭೋಗವ 

ತುಚ್ಛ ನೆಂದರಿದನವರತ ಮನ 

ದೆಚ್ಚ ರೀ ತನಾ ತೈ ತ ತತ್ವ ನಿವೇಕವನು ತಿಳಿದು | 

ಸಜ್ಜಿತ ಕರ್ಮವನು ಮಾಡಿ ro 

ಲೋಚ್ಛೈತದಿ ರಾಮಾರ್ಪಣಾಗಿಪ | 

ಸಬ್ಛೆ ದಾತ 8 ಪಡೆವುದು ದೇಶ ನಿರಹಿತವ | ೪೬ || 



೮೬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 

ಪ್ರಾರಬುಧ ಸೆಂಭೋಗದೀೀದನೆ 
ತೀರದಾರಿಗು ಬಿಡದು ಸೀತಾ 

ನಾರಿಯೆತಿ ಕೃಶೆ ದೀನೆ ಪಕ: ಮ್ಯಾನು ವರ್ಜಿತದಿ || 

[ಬಾರಿಬಾರಿಗು ಹೆಂಬಲಿಸುತಿಕೆ 

ಕ್ರೂರ ರಾವಣ ತನ್ನ ರಾಕ್ಷಸ 

ನಾರಿ ವೃಂದನ ಕಾಯಲಿಟ್ಟನು ಭೂಮಿಜೆಯ ಹೊರೆಗೆ | ೪೭॥ 

_ ಜಾನಕಿಯು ತಾನಾಚರಿಸುತಿಹ 

ಸ್ನಾನ ಸಾನಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುಂತೆ 

ಮಾನಸಿಕ ವೇದನೆಯನನುಭವಿಸುತ್ತ ಬಸವಳಿದು. ||] 
ನಾನನಿಧ ವಿಂಪಲದಿ ಹಳವಿಸು 

ತಾನತಪ್ರಿಯ ರಾಮ -ರಾಮಾ 

ದೀನ ವತ್ಸಲ ಸಲಹು ಸಲಹೆನ ನಃ | ೪೮ |] 

'ಸಂಧಿ ಯಿಪ್ಪ ತ್ತಾ ರು ಪದಗಳ 

ವೃ ದ ನಂಚಾಶತ್ರ ॥ ಜಸು 

ಿಡೆಸೆಯಲದರೊಳಗೆ ॥ ಸೆ ಗುಣರಹಿತನಾಗೆ | 

ಒಂದೆ ಮನದಿಂ ಕೇಳಲತಿ ಸತ 

ದಿಂದ ಸಲಹುವನಾನತನ್ರಿ ಯ 

ಬಂಧು ಗುರು ನಿತ್ಯಾತ y ಲಕ್ಷ್ಮಿ! ಟ್ eri 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೨೬ ಕ್ರೈ ಪದ ೧೧೪೬ ಕ್ಕೆ 

ಮಂಗಳಮಹಾ ತ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ 

ew 



ಕ್ರಿ ತ್ರಿ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಕ 

ನ 

ಸೂಚನೆ ॥ ಸ ಸೂ ರಘು 

ನಾಥನಾ ಪ್ರಾಕೃ ತರ ತೆರನ. 

ಲ್ಲಾಶುಮ , ಫ್ರೀರಾಮಿತ್ತ ಜಟಾಯು ಮೋಕ್ಷನನು | 

ಸೀತಾನ್ನೇಷಣೆ ಜಟಾಯು ಮೋಕ್ಷ 

ಫದ ॥ ಕೇಳು ಪಾರ್ವತಿ ಕಪಟ ಮಾಯಾ 

ಖೂಳ ರಾಕ್ಷಸ ಕಾಮರೂಸಿಯ | 

ಕೌಲನೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿ ರಾಮನು ತಿರುಗಿಯಾಶ್ರಮಕೆ || 

. ಮೇಲೆ ಬರುತಿರಲೊ3 ಜಗಿದಾಸ್ಯದ 

ಭೀಳ ಚಿಂತೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮ! ಉನ ಕಂ 

ಡಾಲಿಸುತ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಕೆ ತನ್ನೊ ಳಗೆ ಯೋಚಿ3ಸಿದ3 nol 

ಸೀತೆ ಸುಖದಲ್ಲಿಹಳು ಮಾಯಾ 

ಸೀತೆಯನು ಖಳನೊಯ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ನೀ ತೆರನ ತಾನಂಯನೆನ್ಸ ಯ ಜೋಗ ನುಹಿಮೆಯನು 

ವಾ ತಿಳಿಯೆ ನೀ ದು ಯಾದ ಹ 

ರಾತುಮನು ಧಿಟಿಕಾದರೂ ಶೋ 

ಕಾತಿಕಯನನು ತೋ ತಾನನುಜಗೆಂದ ॥೨॥ 

1 ರ (ಖ)% ಸುತ (ಖ) 



ಲೋಕ ಪ್ರಾಕೃತ ತರದ ಮಾನವನ 

a ಹೊರಗೆ ಮಾಳಿ ನು 

ಶೋಕವನಮು ನಂಚಿಸುವೆರಿವರರವನು ಮರುಗಿ ನರನಂತೆ ೫ 

ನಾ ಕಡೆಗೆ ಶೋಕಿಸದೆ ಮನೆಯೆ 

ಲ್ಲೇ ಶಕುಳಿತರಾರಕಟೆ ಕೊಲುವರು 

ಕೋಕ ಕಂಟಿಕ ದೈತ್ಯ ಕೋಟಿಯನೆಂದನಾ ರಾಮ 

ನಾನು ಶೋಕಿಸಿ ದುಃಖ ತತ್ತ್ವ | 

ಜ್ಞಾ ನಿ ಕಾಮುಕ ಮತ್ಯ ೯ರಂದದಿ | 

ಮಾನಿನಿಯ ಬಳಿಕರಸುತರಸ ಸುತ ಮುಜೆ ಮುಂದೈ ದಿ ಕ್ಯೆ 

ದಾನನಾಧನು ರಾವಣನ ಕುಲ 

ಸೇನೆ ಸಹ ಸಂಹರಿಸಿ ತನ್ನ ಯ 

ಜಾನಕಿಯನ ನೊಡಗೊಂಜೆನಗ್ನಿ ಯ ನಡಗೆದುತ್ತ ಮೆಯ 

ನನ್ನ ನೇಮದಿಯ ಡಗಿಹಳೆಲಾ 

ವನ್ಹಿ ಮಧ್ಯದಿ ಸೀತೆ ದಾನವ | 

ರನ್ನು ಕೊಂದಲ್ಲಿಂದೆ ಮೇಲನಳನು ಕರೆದುಕೊಂಡು | 

ಮುನ್ನಿ ನಾಯೋಧ್ಯಾ ಪುರದ" ಸೆಂ 

ಪನ್ನ ಗೃಹಕ್ಕೆ ದುವೆನು ನಾನೀ 

ಭಿನ್ನ ಮಾನವರೇೆಂತೆ ತೋರಲೆಬೇಕಲಾ ಯೆಂದ 

ವ್ಯರ್ಥದಲಿ ತಾ ಚರಿಸೆನಜನೆ 
ple ಮಾನುಷ್ಯ ರೂಪದಿ 

ವರ್ತಿಸುವೆನೀ ಮನುಜ ಭಾವದಲೇ ಕೆಲವು ಕಾಲ ॥ 
ಮರ್ತ್ಯರೀ ಮಾಯಾ ಮನುಷ್ಯ ಚ 

ರಿತ್ರದಲಿ ನಾ ನಡೆದು ಮಹಿನುಯೆ 

ಕರ್ತಿಸುತ ಕೇಳುತ್ತ ಪಡೆವರು. ಮುಂದೆ. ನಿಜನದವ 

a 

॥ wl 

|೫| 

| ೬॥ 



ಇಪ್ಪಕ್ತ್ವೇಳನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಮುಂದೆ ಕಲಿಕಾಲದಲಿ ಜನಿಸುವ 

ಮಂದರಿಗೆ ತನ್ನ'ಮಳೆ ಚರಿತಾ 

ನಂದ ಕೀರ್ತನ ಪೂಜೆ ಮೂರ್ತಿಧ್ಯಾನ ಮತ್ಸೇನೆ ॥ 

ಎಂದೆನಿಪ ನಿಜ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲದೆ 

ದಂದುಗದ ಜೀವರಿಗೆ ಬೇರಿ 

ನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗಗಳಿಲ್ಲ ನಿಖಿಳೌಘಹರನೆಂದ 

ಪ್ರಯಾಸದಲೆನ್ನ ಭಕುತಿಯ ' 
er ಮೋಕ್ಷವನು ಪಡೆವರು 

ಕಲ್ಪಶತಕೋಟಯಲಿ ಪ್ಲ ಪುನರಾವೃ ತ್ತಿ ಯಿತವನು ॥ 

ದೃಷ್ಟಿಯೋಜನವಲ್ಲ ನಾನಡ 

ನಿಪ್ರಕಾರವು ಜೀವ ಜಡರಿಗೆ | 

ಚಿತ್ರಕಾಶಿಕ ` ಸಾಧನದ ಸನ್ಮಾರ್ಗವೆನುತಿರ್ದ 

ನಾನು ವಿಜುವಾದಡೆಯು ಲೌಕಿಕ 

ದಾನುಕೂಲದಿ ನಡೆಯಬೇಕ 

ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪರಿತತ್ವಕೋನಿದರಾಚರಿಸುವಂತೆ || 
ಏನನೂ ಬಿಡಬಾರದೀಶ್ವರ 

ತಾನೆನಿಸಿಡವನಾದಡೂ ವಿ | 

ಜ್ಞ್ಞಾನವರಿತರು ಲೋಕಹಿತ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ವೃತ್ತಿಗಳ 

ಇಂತು. ನಿಶ್ಚೈಸುತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ 
ಇಂತ ಕಂಡನು ಮುಂದೆ ನಡೆ ತ 

ಪ್ರಂತರಂಗೆ ವ್ಯಥೆಯ ಲಕ್ಷ ಡಿ ದೇವನನು ರಾಮ. || 

ಚಿಂತಿಸುವ ಮೋಲೆ ಂದನೇ ಕೀ 

ಪ್ರಾ ಂತಕ್ಳೆ ದಿದೆ ತಮ್ಮ ತನ್ನ ಯೆ. | 

ಹತ ಸೀತೆಯ ಬಿಟ್ಟ ಕಟಿ ಮತಾ ಶ್ರಾಣವಲ್ಲಜಿಯ: 

೮೯ 

1೭] 

lvl 

|೯| 

|೪೦ || 



೯೦ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 

ನೀತೆಯನು ದಾನವರು ತಿಂದರೊ 

ಪಾತಕಿಗಳೊಯ ಪರೊ ಮೇಣತಿ 

ಕಾತರಿಸುತಿಹಳೋ ಯೆನಲು ಕ ಮುಗಿದು ಮೊರೆಯಿ ಡುತ ॥ 

ಭ್ರಾತ ಚಿತ್ತ ನಿಸಿತ್ತ ದಾನವ | 

ಲಕ್ಷ್ಮ ೯ ಮಂದು ನಿಮ್ಮಯ 

ಮಾತಿಸಂದದ ಕರೆಯೆ ಭಯದಿಂದೆಂದಳೆನ್ನೊ ಡನೆ ।೧೧॥ 

ಬರಲು ತನ್ನೊಡನೆಂದಳೇಳ 

ಕೃರಲಿ ರಾಘವ ಕರೆನನೆಂದೆನೆ 

ಮರುಗಬೇಡ”್ ರಾಮನುಡಿಯಲ್ಲೊ ಬ್ಬ ದಾನನನು | 

ಕರವನೆಂದೆನೆ ಕೆಟ್ಟ ನುಡಿಯಿಂ 

ಜರೆದಳೆನ್ಸ್ಸ ಮಿ ತಾನದ 

ನೊತಿಯಬಾರದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಂದೆನುತ ಬಿಸುಸುಯ್ದ 1 ೧೨ || 

ಅಲ್ಪ ಮಾತಿಗೆ i ಪ್ರಾ. | 

೨೦) ಸೃಯಾಸಾ ನುಡಿಯವಧಿಯನು: 

ಕಪ್ಪುಗೇಳಿದು ಬಂದನೆಂದಡೆ ನುಡಿದ id | 

ಅಪ್ರ ಕಾರವೆಯಾದಡೂ :ನೀ | 

ಬನ್ಸುದನುಚಿತ ಬಿಟ್ಟು ನಾರಿಯ 

ರಪ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂಡೆ ಶುಭಾಂಗನೆಯನೆಂದ | os | 

ತಿಂದು ಹೋದರೊ ರಕ್ಷುಸರು ತಾ 

| ನಿಂದುವದನೆಯನೊಯ್ದ ಕೊ ಮೇ: 

ಚಿಂದದಕೆ ಸಂಶಯವು "ಬೇಡೆನುತ್ತೈ ಡ್ಡ ಮ. ॥ 

 ಬಂಪರಾಶ್ರ ಮಡೊಳಗೆ ಜನಕನ 

ಸ ಕಾಣನೆಯರಸಿ ಘಂ | 

 ಫಂದನನು ಕರೆದತ್ತನತಿ ದುಃಖದಿ ವಿಲಾಸಿಸುತ | ೧೪ | 



ಕಾ ರಮಣಿ ಹಾ ಸೀತೆ ಯಾತಕೆ 

ಬಾರೆ ಹೆತ್ತಿರೆ ಯೆತ್ತ ಹೋದೈ 

ಫಾರಿಯಾಶ ಮದಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿನ್ನೊ ಡನೆ ನೋಹಿಸಲ ||. 
ಹಾರಿ PE BSN. ತ 

ನ್ನ್ನಾ ರಯಿಕಗಿನ್ನಾ ರೆನುತ್ತ ತಿ 

ಹಾರಯಿ ಸುತರಸಿಟಿನ್ನು ವನದಲ್ಲಿರಲು ರಘುನ ೨ಥ 

ಕಂಡಿರೇ ವನೆದೇನಿಯರು ಮೆ 

ತ್ತು ೦ಡಠೀಕದಳಾಕ್ಷಿ ಸೀತೆಯ : 

ಫರಿಡಿರೇ ಮ | ಗಫಿಕರ ಪಕ್ಷಿ ನೈ ಪಾಲರಾದಿಗಳು (| 

ಕಂಡಿರೇ ತುನುನಿಕರ ತನ್ನೆ ಜು 

ಮಂಡನೆಯ ನೆನುತರಸಿ 'ಕಾಣಡ ಜತ್ತ 

'ಖಂಡಮಹಿಮನು ಮತ್ಯ i ನಿಲಸಿಸ ಸುತ್ತಿರ್ವ 

ಸರ್ವದೃ ಗೆ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಸರ್ವಗೆ 

ಸರ್ವಗತ ಸೀತೆಯರು. ಭರ 

ಸರ್ವನರಮಾನಂದ ರೂನನು ತೋಕಿಸುವನು ಗಡ | 
ಪರ್ವತೋನಮನಚಲನತ್ತಿ | | 
ತ್ತು ನೀಯಲಿ. ಹರಿದರಸಿ. ಬಳಲುವ | 

ಖರ್ವವಂದ್ಯನೆ ನು ನಟಸುತಿರ್ದನು ಮನುಜಲೀಲೆಯಲಿ 

ತಾನೆ ನಿರ್ಮಮೆ ee ಹೆಮಿ ನ 
ಲ್. ಭಾನದೂರಾನ)ಿದನದ್ದ 

ಹಾ ಥಿರಹಿತಾಖಂಡ ನ | 
ವವಾನಿನಿಯೆ ಮನುಭಾರ್ಯೆ ಹಾ ಗುಣ 
ಥೇನು ಹಾ ಯೆನ್ನರಸಿ ಹಾ ಯೆನು 

` ತಾನತಸ್ರಿಯ ದುಃಖಿಸುವ ಮಾಯಾ ಮನುಜರಂತೆ 

॥ ೧೫ |] 

॥ ೧೬॥: 

Il ce | 

|೧೮॥ 



೯.5 | ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರೇಕ್ಯಕಾಂಡೆ 

ಅರಿಯದಜ್ಞ ರಿಗ ರಘೂತ್ತ ಮೆ 

ನೊರಲುವನು ಸತಿಯಗಲಿ ಮಾಯಾ 
ನಿರುಗೆಯಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಜೀವನೊ ಯೆಂಬವೋಲಿಹನ || 

ಹೊರಗೆ ತೋರುವನೆಲ್ಲದೇ ನಿಜ 

ನಿರುಗೆಯಂತಿದನಾತ್ಮ ವಿದರಿಗೆ 

ಬರಿಯ ಪರಮಾನಂದ ಸುಖಪರಿಸೂರ್ಣನೆಲೆ: ಗರಿಜೆ' 

ವೊಳಗೆ ರಾಗವಿಹೀನ' ದೇಹದ 

ಬಳಿಯ ರಾಗಾಸಕ್ಷನಂತಿಹ 

ಳಗೆ ತೋರದಖಂಡ ತನುನಿಂ ಖಂಡಿತಾಕಾರ ॥ 

ವೊಳಗೆ ದೇಖಿಸ ಹೊರಗೆ ದುಃಖಿಸ 

ಬಳಿಕ ದುಃಖಾಕುಳಿತನಂತಿಹ 

ಹಳವಿಸುತ್ತರಸಿದನು ಸೀತೆಯನೆನುಜ ಸಹವಾಗಿ || , 

ಮುಂಡೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಕಿನೆಲದಿ ರಥಧನು 
ನಿಂದ ಕೂಜಬರಸಸಿತ ರಾಘವ 

ನೆಂದ ನೋಡೋ ತಮ್ಮ ಬು ಸಸ ಪಸ || 
ಬಂದವನ ಗೆಲಿದಸ್ಯ ನೊಬ್ಬನು 

ಬಂದಿವಿಡಿದನು ಕಾದಿ ಸೀತೆಯ: 

ಸಂದೆಹವೆ ತಾ ಕಾದಿದ ಸ ಸ ಳವಿದನು ಫಾ 

fer 

| ೨೧॥ 
ಮತ್ತೆ ಕಿಂಚೆದ್ದೂ ಥ್ರ: ಬರೆಬಕೆ' 

ಹತ್ತಿರಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡನು | 

ರತ ದಿಂ ನೆನೆಡೊಡಲ ಸಕ್ರಿಯ ಜರ್ನಕೋಷಮನೆ | 

ಅತ್ತ ಲಿದೆಯಿಡೆ ನೋಡು 'ಅಕ ಕಣ 
ಮತೆ ತೈ ಕಾಶಿನಿ ಜನಕ ತನುಜೆಯ . 
ತುತ್ತ ತ್ರ ಗೊಂಡಿಲ್ಲಿಹನು ರಾಕ್ಷಸನೆಂಡನಾ ರಾಮ | 

(3) 

Nas 



ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಳನೆಯ ಸಂಧಿ ೯ಡಿ 

ಕಾಪಟಿಗ ಯೆನ್ನ ರಸಿಯನು ತಿಂ 

ದೀ ಪರಿಯ ತೃಪ್ತಿ "ಯಲಿ ಬಿದ್ದಿಹೆ 

ಜಾಸನನು ತಾ ತಮ್ಮ ಕೊಲುವೆನು ಶರವನೆಂದೆನಲು || 

ತಾಪದಲಿ ಕೇಳ್ಬಾ ಹ್ 

ಶ್ರೀಪತಿಯ ವಚನವನು ಭಯದಲಿ 

ಲೇಪದಿಂ ನರಳುತ್ತ ನುಡಿದನು ಪಕ್ಷಿ ರಾಘವಗೆ | ೨೩ ॥ 

ನನ್ನ ಕೂಲಬೇಡಕಟ ಸಸ 

ಪ್ರಿಯೆಗಾಗಿತ್ತೆ ದೇಹ | 

ಸವತೆ ನಾನು wig ಜಬಾಯು ಯೆಂಬನನು | 

ೆ ಸೀತಾಂಬಿಕೆಯ ಚೆ 

ನ ಕವಯ ಕಾ ದಿದ | 

ಸಾಹೆಸವಿದ್ದನಿತರಿಂ ಬಹುವಿಧದಲೆಂದ | ೨೪ ॥ 

fs ತ್ ೩೦೮ ತಿ 

ಎತ 
ಎ 

ದುಷ್ಟ ಮರ್ದನ ಕೇಳು ಡ್ಯ 

ನಟ್ಟ ಕರನಿಪೃತ್ತ ಮುರಿದೆವ '. | ತೆ 

ಒಟ್ಟುಮಾಡಿದೆ : ರಥವ ಧನಕಹಜರವೆ ಹತ್ರ ಗಳ || 

ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲಿ ಕಡಿದನೆನ್ನ ಯ 

ರಟ್ಟಿಯನು ಜಗದೀಶ ತನುವನು 
ಬಿಟ ಕಳೆನೆನು ರಾಮ ಸಿನ್ನಿದಿಂನಲಿ ತಾನೆಂದ ॥ ೨೫ | 

ನಿನ್ಲಿದಿರಿನಲಿ' ತನುವ ಬಿಡುನೆನು 

ತನ್ನ ನೋಡೈ ರಾಮ ಮೆನಲಾ “1 

ಕರ್ನತವ ಮಾಡುತ್ತ ನಿಹಗನ ನುಡಿಯ ರಾಘವನು | 

ಬನ್ನ ವಡುತಿ ದೀನ. ಕಂಠಗ ೯ 

| ತೋನ್ನ ತ ಪ್ರಾಣನನು ಕಂಡು ಕೃ 
ನಾರ್ಕವನು ಡು:ಖಾತ್ರುನಯನರಿ ಮುಟ್ಟಿ ದನು ಖಗಕ ೬ 



೯೪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 

ತಡನಿದನು ಹಸ್ತದಲಿ ಮೈಯ ನ 

ಕಡಮುಗರುಣದಿಂದೆಂದನಕಟಾ 

ಮಡಿದೆಯೆ ಮತ್ಕಾರ್ಯಭಾಗಿಗೆ ಬಳಲಿ ಸೀತೆಯನು' ॥ 

'ತುಡುಕಿಕೊಂಡವನಾರು ಹೇಳೆ 

ನ್ದ ಡರಿನಪ್ರಿ ಯಬಂಧು ನೀನೆನ 

ಡಾ ಹುಡಿ ರಕ್ತವನು ಹೊರಗುಗುಳುತಿಂತೆಂದ | ೨೭ | 

ರಾಮಕೇಳ್ಳ ರಾವಣಾಂಹೆಯ 

ಭೀಮ ರಾಕ್ಷಸ ರಥದಲೊಯ್ಯಲು 

ಭೂಮಿಸುತೆಯನು ದಕ್ಷಿಣಾಮುಖವಾಗಿ ತಾನಿನ್ನು | 

ಸ್ಟಾಮಿ ನುಡಿಯಲಿಕಾರೆನೀ ಖ 

ಡ್ರಾ ಮಯನು ನಿನ್ನಿ ದಿ1ರಲೀ ಯೂಕ8 

ಭೂಮಿ ಮುಖ ಭೌತಿಕದ ತನುವಿದ ಬಿಡುವೆ ನಾನೆಂದೆ | ೨೮ || 

ದೃಷ್ಟಿ ಗೋಚರನಾದೆಯ್ಸೆ ಬಾ 

| ರಿನ್ಟು ಸುಕೃತಿಯೊ ಮರಣಸಮಯದಿ | 

ಶಿಷ್ಟ ಸರಮಾತುಮ ಜಗನ್ಮಯ ವಿಷ್ಣು ನೀನೆನಗೆ ll: 

ತೊಟು, ಮಾಯಾ ಕ ರೂಪವ. 

ಸೆಟ್ಟಿನೆನಗಿಂದಂತ್ಯ ಕಾಲದಿ | 

ಬಿಟ್ಟು ತನುನಿದ ಪರಮ ಪದವಿಯ ಪಡೆನೆ ತಾನೆ ದ || 

ಹಕ್ಕದಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ನಿ 

ತ ತಾ ಯೆಕೆ ಮುಟ್ಟು ಪಡಿದಪೆ | | 

ನುತ್ತಮದ ನಿಜ ಪದವನೆನೆ ಸಿರಿರಾಮ ಕರುಣದಲಿ [| 

ಸ್ತುಯೆಂದೆನುತಮೃತ ಕರದಲಿ 

ಈ ಕವ ಮೊದಲಾಗಿ ಛೆ | 

ಬಿತ್ತಾ ಡಲು ಧರೆಗಾಗ ಬಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರಾಣನನು ನಿಹೆಗ' | ೩೦ | 

ರ 
ಸ ಪಾರ ಜನಾ

ನ 6 

ತ ನಲಿ ನಾ (ಖ) 



ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಪಾಯ ವನು ಖಗನೆಳಿಯಲಳಲುತೆ 

ದಾಯಿಗನ ಪರಿ ರಾಮನಶು ಜ 

ಲಾಯತಶೇಕ್ಷಣ ತರಿಸಿದರು ಕಾನ್ನ ವನೆ ನನುಜನಿಂದ 1 

ವಾಯದೊಡಲನು ದಹಿಸಿ ವಿ ಯೆ 

ಖಾಯತದಿ ಲಕ ಕ್ಷ್ಮಣನು ಸ ಸಹಿತೆ. ಬು 

'ಜಾಯತಾಂಬಕನಳಲುತಿದ್ದನು ಕರುಣಿ ಖಗವರೆಗೆ 

ಅಲ್ಲಿ ಮೃ ಗವನು ಕೊಂದು ರಾಘವ 

ಹುಲ್ಪನೇಲಾ ಖಂಡ ಮಾಂಸವ 

ಜಿಲ್ಲಿದನು ಬೇರ್ಬೇರನೇಕವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕರಿದು ॥ 
ಕೊಳ್ಳಿರೀ ಮಾಂಸವ ಜಟಾಯುನವೆ: - 

ಸಲ್ಲಲಿತೆ ಸದೂಸದಲಿ ಹೋ 
ಸೆಲ್ಲರೀಸ್ರಿಸುವಂತೆ ವೈಷ್ಣವ ಪರಮ ಪೆದಕೆಂದ 

ಎನೆತಿರಲಿಕಾಕ್ಷಣನೆ ಧರಿಸಿದ 
ನೆನುನಮಾಂಗವನಾ ಜಟಾಯು ಸು. 

ದಿನಕರಪ್ರತಿ ಕೋಡಿತೇಜೋಮಯದ ರೂಪವನು ॥ 

ವನಜನೇತ್ರದ ನೀಲಗಾತೃದ 

ಕನಕ ವಸನದ ಕೋಭಮಾಕಡೆ 
ಘನ ಮಕರಕುಂಡಲದ ತಾಂಡನದಿಂದೆ ರಂಜಿಸಿದೆ. 

ಸಾಲು ಭೂಸಣ ವರೆಯೆಶೋವನ 

ಮಾಲೆಗಳ ಮಣಿ ಮಕುಟದೀಪ್ತಿಯ 
ಭಾಳತಿಲಕದ ಚಂದನದ ಸುಕಪೋಲ ಭ್ರೂಲತೆಯ | 
ತೋಳಬಳೆ ಕಂಕಣದ ಮುದ್ರ ಣೆ | 

ಯೋಳಿಗಳ ತಂಖಾಬ್ಞ ಗದೆವ | | 

'ಭಾಳೆಭುಜ ನಾಲ್ಕರಲ ದಿವ್ಯನಿಮಾನದಿಂದೆಸೆದ 

॥ ೩೧ 

|| ೩೨1 

| ೩೩ (| 

|| av | 



೯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡೆ 

ನಂದಮುಖ್ಯ ಚತುಷ್ಟ ಪಾರ್ಶದ 

ರಿಂದ ಸೇವಿತರಾಗಿ ಮುವಿಜನ 
ರಿಂದ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಳುತ ರಾಮಂಗೆರಗಿ ಕೈಮುಗಿದು ॥ 
ಆಂದು ಭಕುತಿಯಲಹ ಕೈಮೇಯನ 

ಮುಂದೆ ಗದ್ಗ ದ ಜಾತ ಶ್ರುತಿ 

ವೃಂದ ಮೆಚ್ಚ ಲು ಮಾಡಿದವು. ಸಂಸ್ಮುತಿಯನಾಕ್ಷಣಕೆ 

ಗಣಿಸುವರೆ ತೌನಾರ ಗು ಣಗಣ | 

ದೆಣಿಕೆ ಕಹಿತನನಾದಿ ನಾರಾ 

ಯಣನ ನೀನೀ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ ಹೇತುನೇಕೆನಲಾ | 

ಭಣಿತೆ ರಹಿತ ನಿಜಾತ್ಮ: ಸುಖ. ನಿ 

ರ್ಗುಣ ಸಕಲ ಭೂತಂಂತರನೆ ಶಾ 

ಮಣಿವೆನಾ ಶ್ರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸದಾಂತಿಕ ಕೈಂದ | 

ನಿರವಧಿಕ ಸುಖವೀವಳಾನನ 

ಕರುಣವುಳ್ಳೆ ಮಹಾಲಕುಮಿ ಸರ | 

ಸಿರುಹ ಸಂಭವ ದಿವಿಜ ಮುಖ್ಯಾಮರರಿಗೊಳಗಾಗಿ | 

ನಿರುತ ದುಃ ಖವದಂತವರಿಗಡ 

ಮುರಿಯೆ ಸಿರಿಸಿರಿಯಾಂತ ನಠವರ . 

ನಂದ ಬಾಣ ಸುಹಸ್ತ್ರಗಾನನವರತ ನಮಿಸುವೆನು 

ಖಿ ಭು ವನಕ್ಕ ಧಿಕ ರೂಪೋ 

ದಾರ ರವಿ ಸಾಹೆಸ್ರ ಇ | ಮ 

ಫಾರದಿಂ ಕರಣೇಸ್ಟದಾನಾಭೀಷ್ಟ ವನು ಕೊಡುವ | 
ಭೂರಿಸುರಕುಲತಲ್ಪ 'ತರುವಿಗೆ ' 

ಬೇರೆನಿಸುವಾತ ಸ್ವರೂಪ ಬ . 

ಕಾರದೂರ ರಘೂತ್ತ ಮಥ ಮರೆವೊಕ್ಕೆ ತ್ 

| ೩೬ [| 

| ೩೬೭ | 

Ia 



- 
೯೩ 

ಉನ್ನತದ ಸಂಸಾರದಡದವಿಗೆ 

ವಸ್ತಿ ಯೆನಿಸುವ ನಾಮಥೇಯನ 

ಪನ್ನ: ' ಗಾಭರಕಾದಿ ದ ವಕೆ ದೈವನೆ ವೆನಿಸುವನ | 

ಬಟುಟ ದಾನನು ಕೋಟಿಯ 

ಬನ್ನ ವಡಿಸಲು ರವಿತನೇಯನ | 
ಬು ಕಾಲಾತ್ಮ ಹರಿಯನು ನಾನು ಮರೆವೊಕೆ | ೩೯ | “MY ತ್ವ 

ಒಮ್ಮೆಯೂ 'ಭವಭಾವಯುಕ್ಕಾ 

ಹಮ್ಮು ಮತಿಗಳಿಗರಿಯಬಾರದ 

ನಿರ್ಮ ಸ ಭವ ರಹಿತ ಮುದಿ ಹೈ ದಯದನಿ ಜೆಳಗುವನ" | 

ದುರ್ಮದದ ಸಂಸಾರ ಶರಧಿಯ 4 

ಹೋರ್ಮಿ ಮಧ್ಯ ದಿ ನಾನೆಯಾದೀ ' 
ರಮ್ಮನಂಭ್ರ ದ್ಯ ಯುವಕ ಗೆ ಗತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದೆ || ೪೦॥ 

ಪಂಧನವು ಸರದಾರವನು ಸಲೆ 

ಶೆದರಿಗೆ ಗತಿಯಸ್ನ ಸರಗುಣ 

ಪರರ ಹೆಚ್ಚೆ ಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ ರಿಸಿದರ ಸೇವಿಸುವ ॥ 

ಸರಶಿ ತೈ ಸರಾಯಣರು ಸ 

ಚ್ಛರಿ ತರಾದರ ನೆನೆನ ಪ್ರೀರಥಹು 

ವರ ಕಮಲಲೋಚನನ ಸಿರಿಪದವೆನಗೆ ಗತಯೆಂದ || ೪೧ | 

ಸ್ಮಿತ ರುಚಿರ ವಿಕಸಿತ ಮುಖಾಬ್ದ 

ಸ್ಮ್ಟೃತಿ ಸುಲಭ ಸುರನೀಲ ನೀರೋ” A 

ದ್ಯುತ ಖಕಾಶಾನಯದ ಸಿತ ಜಲರುಹೆ ಸುಲೋಚನದ ॥ 

ಧೃತ ಕರದ ಕೋದಂಡ ಶರಸು 

ವೃತ ಜಟಾ ವಲೃಲದ ಶ್ರೀ ರಘು | 

ಸತಗಳಿಗೆ ಗುರುನೆನಿಸಿದೀ ಗುರುವರನೆ ಮರೆವೊಕ್ಕ್ | ೪೨ | 



೯೮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 

ಆವನೀಯಜ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ಭೇ 

ದಾವಯವು ನೆರೆ ದರಿಸಿ ಗುಣದಲಿ 

" ಜೇವರನು ಸೃಜಿಸಿಂಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಹರಿಸಿ ಜಲದಲ್ಲಿ | 

ಆಪಸರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಳಹೊಳ 

ನಾ ವಿವಸ್ವನಲೋಲೆಸೆವ ಸ 

ಸ್ಥಾನ ಪಾತ್ರ ವ ಮುಕುಂದ ಆತ ಶನಗೆ ಗತಿಯೆಂದ 

PB ತಿಸತಿಯ 7ಸೌ್'ರೀಯ ಕೋಟಿಯ 

ತಿಶಯಿಸುನಂಗಚ್ಛವಿಯ ಶತ 
ಥದ ನಾನಾ ಭಾವನಾದಿಗಳಿಂ` ದ್ ದೂರನಹ ॥ 

ಆಜ ಟೀ ಹೈದ ದಾರವಿಂದದಿ ' 

ಸತತ ಬೆಳಗುವ ನಾನುದಿಂ ರಘು 

ಪತಿಯೆನಿಷ ನ ೂರ್ತಿಯಲಿ ತೋಬವ ಹರಿಯೆ ಗತಿಯೆಂದ 

ಆರರಿವೃರೆಲೆ ರಾಮ ನಿಸ್ತ ವಿ 

ಹಾರ ಬ 4 ಸತಃ 

ಎನಿ ೧ ಹ | ಘೋರ ತಾಮಸ ನಕ್ಲಿ ಜನವು ಸಹಿತ ಸದುಗತಕಿಗೆ ॥ ವು 

ಸೇರಿಸಿದೆ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಮನುಜ ಶ 
ಬೀರಗಳಿಚ್ಚ ರ ಮುಕುತಿಯ 

ಸೂರೆಗೊಂಬುದು ನಿನ್ನ ಭಕುತಿಯಲೆನುತ ಸೊಡವಂಟಿ 

ಕಾಂತೆ ಕೇಳೀಸರಿಯ ಸಂಸ್ಕ್ರುತಿ 

ಗಂತರಾಶ್ಮನು ಮೆಚ್ಚಿ ನುಡಿದನು 

ಚಿಂತೆ ಬೇಡೆಲೆ ತಂದೆ ಹೋಗೆನ್ನ ಮಳೆ ನಿಜ ಪದಕೆ | 

ಕಂತು ರಹಿತ ವಿಕಾರ ರಹಿತಾ 

ದ್ಯ ೦ತ ರಹಿತದ ನಿಷ್ಣು ಹದನವಿಗೆ 

ಸಂತಸದಲೆನ್ನಾ ಜ್ಜೆ ಯಿಂ ' ನೀನೆಂದನಾ ರಾನು 
ಪಾ ಕ ಎಸ ಫಗ ದಾ a 

| 2 
(| 

| ೪೪ || 

| ೪1 | 



ಆರು ಕೆಲರೀ ನೀನು ಹೇಳ್ಲಿ 

ಸಾರ ಸಂಸ ಸ್ಮವನಿದನು ಕೇಳ್ಸವ 

ಇರು ಮತ್ತ ದ ಬರೆದು ಹಠಿಸುವರೆ ನಲಿದ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ॥ 
ಚತ ಸಾಸವ ಕಳೆದು ೪ನೆ ೦ 

ತೀ ರುಚಿರ ಮದ್ಯ್ರೂಪವಡೆವರು 01 
ಸಾರಿ ತಾನೆ ಪರಮಗತಿಯೆಂದರಿತುಕೊಳ್ಳೆ ೦ದೆ ( ೪೭ || 

ಈ ಪರಿಯ ರಾಘವನೆ ಭಾಷಾ 

ಇಸವನು ನೆರೆ ಕೇಳಿ ॥ ಪಸ್ತಿಗ ? 

hp ಹರುಷದಲಿ ಬಲಬಂದೆರಿ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು [| 
ಶ್ರೀಪತಿಯ ಸಾರೂಪ್ಯದಿಂ ಜಿತ? 

ತಾಸನಾಗೀ ಬ್ರಹ್ಮಸೊಜ್ಯ ಮ | 
ಹಾ ಜಡಿತ ಕೇಳೆಂದನು ಮಹೇಶ್ವರನು | ೪೮ || 

ವಿಂಶಕ ಸಂಧಿಯಲಿ ಸದ 

ಸಂಚಾಶಗಳು ರಾಮ ಚ 

ಭಕ್ಷ ಕೇಳಿದಡೊಂದೆ ಮನದಿಂದೆ | 

ದಿತ್ತೆ ರದಲಾ ಸ ಕ್ಕಿ 

ದ್ವಕ್ಕು ಗುರು ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಲಕ್ಷಿ ಒಸಿ ಸಿಂಹನೊಲನಿನಲಿ ॥೪೯॥ 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೨೭ ಕೃ ಸದ ೧೧೯೬ ಕೈ 

ಮಂಗಳನುಹಾ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರಿ ಶ್ರೀ 

ಹಾ ಶ್ 
1 ನಿಜ (ಖ) 



$೯ ತ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮೆ ಕ 

ಸೊಚನೆ ॥ 

ಪದ || ಮತ್ತಕಾಶಿನಿ ಕೇಳು ರಾಘವ 

ನಿತು ಸೋಕನನಾ ಜಟಾಯುವಿ 

ಗುತ್ತ ನೋತ್ಸಮ ಕೀರ್ತಿ ಲಕ್ಷ ಟೌ ಸಹಿತ ನನಡೊಳಗೆ ' | 

ಮತ್ತೆ ಹ SS 

ಡತ್ತಲೈದಿದನನ್ಯ ವನವನು 
ದನುಜ ಸಹ ವನ್ನ ಳಗೆ ಜಾನ ನಕಿಯ jak ೩೬ ತಃ Lal. b CL 2. ಲ (09 

ತ (5 3 'ಮುಂದದ್ದುತವ ಕಂಡನು 

ರಾಸ್ಷಸನಿರಲಿದಿರಲತಿ 
ು ವಕ್ಷದಿ ಭಯಂಕರ ವಕ್ರ ಪಾಗಿರಲು | 

| 

ಿಂದದ ತೋಳೆರಡು ನನ 

ಲುಕುವ ಯೋಜನಾಯತವಾಗಿಹುದು ಖಳಗೆ of ಲೊ ಓ ೫A IES IC ಸಣ್ರ 26 99 ಛ್ಲ ರ 

1 ಡನಿಯೊ ಕ 
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ಇಪ್ಪತ್ತ ಂಟಿನೆಯ ಸಂಧಿ 

ನಾಮವನಗೆ ಕಬಂಧನೆಂಬು 

ದ್ಹಾನು ದೈತ್ಯ ನು ಸಕಲ ಜೀವ 

ಸೊ ನ್ಲ್ಣೀಮವನು ಬರಬರಗಿ ನುಂಗುವನೆರಷು ಕ್ರೈ ಗಳಲಿ ॥ 

ಹೈಮವಶ ಕೇಳದುಬುತನನಾ 

ತಾಮನನ ನಡುತೋಳ ಮಧ್ಯದಿ 

ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಲ್ಲಿ ಚರಿಸುತ್ತೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರು 

ಕಂಡನಾ ಐ ಕ್ರೀರಾಮನತ್ಯು 

ದ್ವಂಡ ದ್ಯ ತ್ಯ ನ ಚಳಕ ತೆಕ್ಟೆಯ 

ಮಂಡಲದಿ ಸದನ ತಂತ್ರಸ ವಿಕ ೈತಿಯನು | 

ಸಂಡಿತನೆ ಸ ಸೌಮಿತ್ರ ಡ್ 

ಕಂಡುದುಂಟೇ ಮುನ್ನ ರಕ್ಕಸ 

ದಂಡಿಯಲ್ಲೆ ನುತಾಗ ನಕ್ಕನು ವಿಕೃತದಿರವಿಂಗೆ 

ಪಾದ ಶಿರವೇನಿಲ್ಲ ನಕ್ಷದ 
ಲಾದುದೆಂತೋ ಮುಖ ನಿಚಿತೃವು 

ಸೇದಿ ನುಂಗುತೆ ನ ಕರಕೆ ದೊರಕಿದುದೆ | 

ಈ ದುರಾ ನಿತ್ಮನ ಬಾಹು ಮಧ್ಯ ದ 

ಲಾದಿವೆ, ಹೊರವಡಲು ತು 

ಹಾದಿಯನು ನುಂಗುವನಿದಕೆ ಕರ್ತವ್ಯವೇನೆಂದ 

ಎಂದಡೇಕೆಲೆ ರಾಮ ಸಂಶಯ 

ದಿಂದ ಕೇಳುವೆ ತೋಳ ತಾಮೊಂ : 

ದೊಂದ ಖಂಡಿಸಿಬಿಡುವ ಜೇಗದಲೆಂದಡಹುದೆನುತ. ||: 

ಐಂದು ಖಡುಗದಿ ರಾಮ ಬಲಗೆ 

ಯ್ಯೊಂದ ಕಡಿದರು. ಭುಜಲತೆಯ ಮ. 

ತ್ಕೊ J ನೀರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಿ ca 

|| 

lel 



೧೦೨ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 

ಶೋಳೆ ಕಡಿಯಲು ಹಾರಿ ರಕ್ತುಸ 

ಮೇಲೆ ಗಗನದಿ ನಿಂತು ನುಡಿದನು 

ಹೇಳಿರೈ ನೀವಾರು ನರಪ್ರಂಗವರು ಮದ್ಭುಜವ | 

ಹೋಳುಗಳೆನೀ ಶೆಕ್ತಿ ಸುರನರ 

ಪಾಲಕರಿಗೆಂತುಂಟು ಯೆನೆ ಸುವಿ 

ಸದುಮದಳಾಕ್ಷ ರಾಮ ನಗುತ್ತಲಿತೆಂದ He) 

ವಿಫುಲಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಯೋಧ್ಯಾ 

ಧಿಷನು ದಶರಥರಾಯನೆಂಬನ 

ನುಪಮಿಸದ ಗುಣವನೆಧಿಯಾತನ ಹಿರಿಯ ಮಗ'ನಾನು || 

ಸುಪಿತೆ ಕಲ್ಮಷೆ ರಾಮನೆಂಬರು | 

ಇಪ್ರಣನಿವ ತನ್ನ ನುಜ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಿ | | 

ಕಪಟ ದಾನನ ಸನೆಡವಾನಳರಾವು ಕೇಳೆಂದ lel 

ಸತಿ ಜನಕನ ಮಗಳು ಸಂ 

ಹಾ pa ಮೂರು ಲೋಕದ | 

ಲುನ್ನತದ ಸುಕುಮಾರ ಸೀತೆಯೆನಿಪ್ಪುದಭಿಧಾನ | 

ತನ್ನ” ನಾಶನಕಾಗಿ ದಾನವ 

ಕುನ್ನಿ ಯಾರೋ ಕೆದ್ದನಾತನ N | 

ಬಿನ ಸೈ ಲರಸುತ' ಬಂದೆವೀ ವನದೊಳೆಗೆ ನಾವೆಂದ |೯| 

ಅನ್ನ ದಾರಿಗೆ ನೀನೆರಸುತಿಕಿ 

ನಿನ್ನ ತೋಳಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಳಿಕ | 

ಇಕಿ ಕ ನನು ಮಾಡಿದೆವು ಭುಜವನು ವಿಕೃ ತ ವೇಷದಲಿ. | 

ಬನ್ನೆ ಸಡುವನ ರಾರು ನೀನೆನೆ ; 

ಧನ್ಯ “ನಾದೆನು ಯೆತ್ತ ಲಾನೂ 

ಖನ್ನ ಮುಯ ರಾಘವನೆ ಬೀ ಬರಲೆಂದನಾ ದೈತ್ಯ _॥|೧೦॥ 



ಜಗ 

ಆ 'ಪ್ಪತ್ತೈಂಟಿನೆಯ ಸೆಂ 

ಅದಡೆಲೆ ರಘುನಾಥ ಕೇಳಾ 

ಇದಿಯಲಿ ಗಂಧರ್ವರಾಜ ವಿ 

ಫಘೋದಿ ಯವ್ವ ನ ರೂಪು ಗುಣದರ್ಪಿತೆ ಮನೋಹರಕೆ 

'ಭೂದಿವಾದ್ಯ ದ್ಯ ಖಿಳೆ ಚರಿನುತ 

ವೇದಗರ್ಭನ ತೆನರಿ ಮೆಚ್ಚೆಸಿ 

ಸಾಧಿಸಿಜೆನಿನೈರಲಿ ಮ ಬಾರಡೆಂನೆನುತೆ 

ಚಿನ್ನಿ ರೂಪದ ಹರರ Re 

ರನ್ನು ಮೋದಿಸುತಿರಳು ಕಂಡೆನು 

ತಪ್ಪಿದಿ 'ದಿರಿನಲಿ ಬರುತಲಷ್ಟಾವಕ್ರ ಮುನಿವರನ | 

ಮ ನ್ಟ ಬಿಜೆ ಹಾಸ್ಯ ವನು ಮ 

ವಸ್ತಿ ತು ಮುನಿಯ ಕಂಗಳು 

ದುರ್ನಿನೀತನೆ ಧರೆಗೆ ರಕ್ಕಸನಾಗಿ ಬೀಳೆಂದ . 

ಎತ್ತೆಲಾನೂ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ದು 

ರ್ನ್ನ್ಸತ್ತರಲಿ ಕೋಪವದು ಬಂದಡೆ ' 

ಇತಿತ್ತ ನಂ ದಯವುಂಟಲೇ ಸರ್ವಾತ್ಮೆರಿದಿರಿಂಗೆ | 

ಸತ್ತೆ; ಗುಣನಿಧಿ ತಪದ ಶೆಕೆಜದಿ 

ಸುತ್ತ ಖೆಳಗುತ ಮಗುಳೆ ನುಡಿದನು 

ಹೆತ್ತವನು ಪುತ್ರರನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಸಲಹುವಂತೆಂದ 

ತ್ರೇತೆಯಲಿ ದಶರಥ ನೈನಂಗು 

ದ್ಲೊತನಹ ನಾರಾಯಣನು ಸಾ 
ಜೇತೆದಲ್ಲವ ಬಹನು ನನವಾಸಾರ್ಥಕಾದಿನದಿ ॥ 

ಸಾತಕದ ಯೋಜನದ ತೋಳ ನಿ 

ಘಾತಿಸುನನಾ ರಾಮ ಶಾಪದ | 

ಭೀತಿ ಬಂಧನ ಹರಿದು ನೀ ಮಗುಳ್ಳೆದು ನಿಜ ಗತಿಗೆ 

ರಿಶಿ 

leo 

01 

Ina | 

lv | 



೧೦೪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 

ಎಂದು ಮುನಿ ಹೋದನು ನಿಜೇಜೈಗೆ 

ಸಂದು ನೌ ರಾಕ್ಷಸಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸ ` 

ನೆಂದೆನಿಶಿ ಜ ಜನಿಸಿದನು ಶೋತದ ಮೃ ತ್ಯು ವೆಂಬಂತೆ. | 

ವೊಂದುದಿನೆ ಠೋಪದಲಿಸುಟ್ಟಿ ದ 

ಓಂ ಂದ್ರೆನೆನ್ಸ ನ್ರ್ನು ಹಗೆಯೆ ನುತ್ತ 
. 

ದ್ವಂದ್ವ ಪಾದ ಶಿನಂಗೆಳನು ನಟ್ಛಪಳ ಖಂಡಿಸಿದ 1೧೫]: 

ಕುತ್ತಿಯ ಲಿ ತಲೆ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಿತು 

ಕೃನಾದನು ಮೃ ತ್ಯು ತನ್ನ ನು 

ಕ ಸವನೆನು ಬ ದಿತಾ ನರದ ಬಲದಿ€ದ' I 

ಯಿಕ್ಕಿರಲು ನಜ್ರದಲಿ ಬದುಕಿದ 

'ಬೆಂದಾ ಇಂತ ಮುಖ | | 

ಕ್ಷ ಸಂಗಿನ್ನು ಳಿವುಡೆಂತೋ ಶಿವ ಶಿವಾ ಯೆಂದ el 

yy 
2 

ಡ್ಯ "ಇದೆ 

ಹ 
ಹ 

ಸ್ರಿ 
ug 
ke 

Cl 

ನೋಡಿ ತನೆ ಮ ದಯದಿ. ನುಡಿದನು 

ಮೂಡಢನೀತಗೆ ಡೆ ತಲೆಗಳು | 

ಮಾಡುವಮಿತವಸೇನು ತನಗಿವನಾಯುವಿದ್ದನ್ನ |} 

ಕೂಡಲೊಶಲಲಿ ಮುಖದ ಭಾವವ 

ನೀಡಿ ನಿಲುಕುವ ಕರವ್ರ, ಯೋಜನ. | | 

ಕಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಿನ್ನು ಹೋಗೆನಲಿದ್ದೆನೀ ಸ್ಥಳದಿ | ೧೭ [ 

ಅಂದು ಮೆೊದಲಿಲ್ಲಿರ್ದು ಕರದಲಿ. 

ತಂದು ನುಂಗುತ ವನ ಸದಲುಳ್ಳೀ 

ವೃಂದ ಜೀವವನಿಸ್ಟು ದಿನಕೆಂದಿಲ್ಲಿ ರಘುನಾಥ. [| 

ಬಂದು ಶರವನು ಕಡಿದೆ ತನುವಿದೆ 

ಸೂ ಕುಳಿಯಲ್ಲಿಕ್ಕಿ ಮೇಲ | 

ಕ್ಳಂಧನೆಂಗಳನಿಕ್ಸಿ ತನ್ನನು ದಹಿಸಬೇಕೆಂದ" Jel 



ಇಸ್ಪತ್ತೈಂಟಿನೆಯ ಸಂಧಿ 

ರಾಮ ಶನುವಿದ ನೀನು ಸುಟ್ಟಿಡೆ 

ನಾ ಮೊದಲ ರೂಪದಲಿ ನಿನ್ನಯ 

ಕಾಮಿನಿಯ ಮಾರ್ಗವನು ಬಳೆಕಾನೆಂಬೆ ನಿನೆಗೆನಲು ॥ 

ತಾಮಸನ ಲಕ್ಷ ಬಾನು ಬಲುಗುಳಿ 

ಯಾ ಮಹಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ ಕಾಸ್ಟ 

ನ್ಲೋವವನು ಮೇಲೊಟ್ಟಿ ಸುಟ್ಟನು ರಾಮ ರಾಮೆನುತ 

ಯದ್ದನಾ ದೇಹೆದಿ ನಿಕಾಮನ 

ಗೆಪ್ರ ರೂಷುಕಾರ ದೇಹದ 

ಭದ್ರ ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತನಾಗಿ ಭೆಕುತಿಯಲಿ | 

ಅದ್ಧಯನ ಬಲಬಂದಿದಿರಿನಲಿ 

ಬಿದ್ದನೋ ಸಾಷ್ಟ್ರಾಂಗದಿಂ ಮಗು 

| ಳೆದ್ದು ಳೆ ಮುಗಿದೆಂದನಾ ಗದ್ಗದ ಗಳಾಕ್ತರದಿ 

೧ 

ಸ್ತುತಿಸಲೆಂದೆರೆ ರಾಮ ನಿನ್ನನು 

ಮತಿ ತನಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತಿಡೆಲಾ | 

ಶ್ರುತಿ ವಿದೂರ ಮುಣೋನವಚನಕಳೆನಡದನಂತನಪು ॥ 

ಸೃತಿ ರಸಿತ ಸೂಕ್ಷುಮನು ನೀನೀ 

ಕ್ಟ 4 ದೇಹದೃಯ ನಿಲಕ್ಷಣ | 

ಕ ತಿಶೆಯಾವ್ಯಕ್ತ ನನು ಸೊಗಳುವಡಳಿವೆ ತನಗೆಂದೆ 

ದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಮತಿಯರಿಯದಿದ 

ನಶ್ರು ದ್ಯುತಿಯಾಗಿತರವರಿವಾ 

ಸಾಶ್ರುಕರಣಂಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಕನಾಗಿ ನೀನಿರಲು ॥ 
[ದೃ ಶ್ಯವಾಗಿಯೆ: ನೀನು ಕಾಣುವ 

ದೃ ಶ್ಯ ರೂಪನು ನಿನ್ನ ದಾಗಿಯೆ 

ದ್ಯ ಹನನ ವೂ ಜಡವಾಗಿ ಇರುತಿರುನೆ] 

೦೨5 

|೧೯॥ 

॥೨೦॥ 

[| ೨೧ | 

sl 



೧೦೬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 

[ ಅತಿಶೆಯದಲಿಹ ನಿನ್ನ ರೂಪವ 

ನತಿ ಮುದದಿ ಕೆನೆಯುತಿಹೆ ನರವರ 

ರತಿಶಯಿಸಿ ಜಪಿಸಿದರು ನಿನ್ನ ನು ತಿಳಿಯದಿರುತಿಹರು ] | 

ಯತಿಗಳೆಂತರಿವರು ನಿಧಾನಿಸ 

ಲಿತರನಲ್ಲರಿನಿಂಗೆ ಸ್ಟಾ್ಲಿಯೆ 

ಗತಿಯಲಾ ಮರಮರಳೆಯುಂ ನೋಡಿದಡೆ ಧಿಟ 

ಬ: ದ್ಧಿ ಯಿಂ ದೇಹಾತ್ಮ ಭಾವವ 

ಹೊದ್ದಿ ಜೀವನೆನಿನ್ಸು ಕ 

ಬುದ್ಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಬ್ರಹ್ಮರೂಷ ಮಹಾನಿಷಯನಿಲ್ಲವಲ | 

ಶುದ ನಿಜ್ಞಾನವು ವಿಕಾರವ 

ಹೊದ್ದದೆಂದೂ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ನಿ 

ಬುದ ಸತ್ಮಳಾ ಪಿ ಸುಖಪರಿಫಪೂರ್ಣಮಯವೆಂದ 
ಧ ಬ್ ಜ್ರ | 

ಐನ, ಲಾದೀ ಸ್ಟೊಲ ರೂಪದ 

ಹೊನ್ನ ಗರ್ಭ ಏರಾಟ ಪೂದಷ 

ನನ್ಯನೇ ನಿನ್ನಿಂದ ನೀ ಮಪದಾತ್ಮನೆನಿಸಿದಡೆ | 
ಚಿನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಖನ್ನ ಮಂಗಳ 

ಚಿನ್ನುಮಯನೆನುತಿಹವು ಯೆರಡೂ 

ನಿನ್ನ ದುಳಿದೇನುಂಟು ಭೂತಂ ಭವ್ಯ ಭವಿತೆಯಲಿ 

ಸ್ಫೂಲದಂಡದ ಕೋಶ ದೇಹವ 

ತಾಳಿ ನೀ ಮಹೆ ಹಮ್ಮು ನಭನಿಲ 

ಮೇಲನಲ ಜಲವವನಿ ಸಹ ಸಪ್ತಾವರಣೆಯಿಂದ ॥ 

` ಹೇಳಲೇನದ ದಶಗುಣೋತ್ತರ. | 
ಜಾಲಕಾಧಾರ ಸ್ವರೂಪಕೆ 

ಮೂಲವಾದ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪನು ನೀನಲಾ ಹಃ 

| ೨೩ | 

॥ ೨೪ 

[| ೨೫ || 

| ೨೬| 



ಕ 

ನಿನ್ನಲೆಲ್ಲ ವಿಕಲ )ವಡೆದವು 

ಧು ನಿನ್ನೆ ವಾದವಯವ ವವ ಲೋಕವು ' 

ನಿನ್ನ ರೊಸವೆ ರಾಮ ಪಾತಾಳಾಖ್ಯ ವೆಂಬುದನು || 

ನಿನ್ನೆ ಸದದಡಿಯಾ ಮಹಾತಳ 

ನಿನ್ನ ಮೇಗಾಲೆನಿಸುವೆವು ಗಡ 

ನಿನ್ನ ಗುಲ್ಭ ರಸಾತಳನ್ರ ಜಂಘಫೆಯು ತೆಳಾತಳವು i $2 || 

ನಿನ್ನೆ ಜಾನುವಿ ಸುತಳ ವಿಶಳವು 

ನಿನ್ನ ತೊಡ ಕಟಿಯತಳ 'ಭೂನ್ನಿಯೆ 
ಫಿನ್ನ ನಾಭಿಯು ಕೆಳಗೆ ಭುವರ್ಜೊ €ಕವದು ನಾಜಿಯಲ | 

ಚೆನ್ನ ಸ ಸುವರ್ಲೋಕನದಡೆ ಕುಕ್ಷಿಯ 

ನಿನ್ನುರಸ್ಮಳ ಜ್ಯೋತಿ ತೋಕದ 
ಚಿನ್ನ ನಿನ್ನಗಿ ಗ್ರೀವಡಗ್ರನೆ ನೆ ತಾ ಮಹರ್ಲೊೋಕ Tel 
2 

fi 

ವದನದಲಿ ಜನಲೋಕ ನನೆ 

ಪೃದ ಲಲಾಟಿದಿ ತನದ ಲೋಕವು" 

ಹದುಮಭವ ರೆ ೧ೀಕನದು ಶಿರದಲಿ ಸತ್ಯ ಎಜು ನಿನ್ನೆ | 

ತ್ರಿದೆಶಶಿಂದಾ ))ದ್ಯಷ್ಟೆ ದಿಗಧಿಪ 

ಗುತ್ತು ನಿಜ ಬಾಹು ದಿಗು ಶ್ರೋ 

ಶ್ರದಲಿಯತ್ಚಿನಿಗಳು ಸುನಾಸಿಕ ರಾಮ ನಿನಗೆಂದ || ೨ || 

ಪಾವಕನೆ ಮುಖ ನಿನ್ನ ನೆಯೆನವೆ 

ಖಾ ವಿವಸ್ವನು ಮನವೆ ಚಂದ್ರನು 

Fi og ನಿನ್ನಹಮಲಾ ರುದ್ರ ॥ 
ವಿದ ಕೇತ,ಜ | 

ಭಾವಿಸುವಡೀ ಪ್ರಾಣ ನಾಯುಗೆ | 

ಳಾ ವಿಧದ ವೇದಗಳ ನಿನ್ನಯ ವಚನನೆಲೆ ರಾಮ | ೩೦ ॥ 



೧೦೮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣೃಕಾಂಡೆ' 

ಏನ: ದಂಸ ಸ್ರ್ರವೆ ಯಮನು ನರ ಸಂ 
ಈ 

ಪನ್ನ yA ದ್ವಿಜಾಲಯ 

ನಿನ್ನ ನಗೆ ಮೂಲೋಕನೆಲ್ಲವ ಮೋಹಿಸುವ ಮಾಯೆ | 
ಇಬ 6 ವ್ರ ಸು ಡಿ ಪಾಂಸು ಮೋಕಣ 

ನಿನ್ನ ನ ಸೆ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗವು | 

ನಿನ್ನ iy | ಭಾಗದ ಿಯಧರ್ಮನವೆನಿಸುವುದು. | ೩೧]. 
[G] | 

ಹಗಲು ನಿನ್ನ್ನ ರಿಮೇಷದಲಿ ರಾ 

ತ್ರಿಗಳು ನಿನ್ನುನ್ನೇಷ ಹುಬ್ಬಿನ 

ಹಗರಣನಲೇ ಕಾಲ ಸಪ್ತ "ಸಮುದ್ರ ಕುಕ್ಸಿಯಲಿ || 
ಮಿಗೆ ಮಹಾನದಿ ತೂ ನಶ ಕಾ 

ದಿಗಳು ರೋಮವು ವ ು, ರೇತವು 
ನಗಗಳಸ್ಸಿ ಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೆ ನ ಭಾವಿಸಲು... . las i 

ಎನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕಾ 
ನ್ಭು "ಮಂಗನ ಸ್ಕೂ ಲ ರೂಪವ 

ಖಿ ಜೆಡಬಿದ ಡಡೆಯನುಸಂಥಾನವನು ಮಾಳ್ಪ [| 

ಸನ್ನ ತಾತ ರನಾಯಸದಿ Ny | 
ಪನ್ನ ವ ನಿಕ ಕಿಯ ಆ. | 

ಭಿನ್ನ ಮತಿಗಳು ಮುಳುಗುವರು ಸಂಸಾರ ಶರಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ 

ನೆನಿಸಿ ಪುಳಕೋದಿ ದಿನ್ನ ಗಾತ್ರಾ ನಂದೆ ಜಲದಿಂದ |: 

ತನು ನೆನೆದು ಸು ಪ್ರೇಮ ರಸದಲಿ: 

ಮನ ಮುಳುಗಿ ಬಾಹೈರ್ಥ ನಿಷಯದಿ 

ನೆನಹಳಿನ ಸೌಖ್ಯನನು. ಕರುಣಿಸು ರಾಮ ನೀನೆಂದ Jae; 



-ಇಷ್ಟೃತ್ತೆ ಂಟಿನೆಯ ಸೆಂಧಿ ೨. ೧೦೯- 

ಇದುವೆ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಾಕ್ತಿ ಯಲ್ಲ ಛಿ 

ಸದಮಲನೆ ರಘುನಾಥ ವಿಷಯದ 

ಮದವಳಿವಡೀ ಸ್ಮೂಲರೂಪ ಧ್ಯಾನ ಮುಖ್ಯನಲ | 

ಕದಕು ವಿಷಯವು ಕೆಟ ) ಡಾಕ್ಷಣ 

ವೊದಗುವುದು ವಿಜ್ಞಾ ಸವಡಿ. ಹ 

ದಿದಿರಳಿದು ನಿಜನದವ. ನಡೆವರನಾಯಸದಲೆಂದ' | ೩೫॥ 

ನಿನ್ನ ಭಕುತಿಯೆ ಸಕಲ ಯುಕುತಿಗೆ 

ನಿನ್ನ ಭಕ್ಕಿಯೆ: ಸಕಲ ಮುಕ್ತಿನೆ 

ನಿಸ್ತ ಭಕ್ತಿಯೆ ಸಕಲ ಸುಕ್ತಿ ಸುಖಾಪ್ತಿ ಮೂಲವಲ.. ಕ್ಲ 

ಧನ್ಯರೀ ನಿನ್ನಮಳ ಭಕ್ತರು 

ಬನ್ನಬಡರಜ್ಹ್ವಾನ ಕೂಪಧಿ | | 

ಘನ್ನ ವಿರಿ ವಿವೇಕದಿಂದೈಹುವರು ನಿಜ ಪಪಪ .: | sell . 

ಶ್ಯಾಮ ಕೋಮಲಕಾಯ ಕಾಂತಿಯ 

ರಾಮಣೀಯಕದರಳುಗಂಗಳ 

ಕಾಮ ಶತೆ ಸನ್ನಿಭ ಮನೋಹಕೆ ರೂಪದಿಂಡೆಸೆನೆ. ॥ 

ಭೂಮಿಸುತೆಯರಸುತ್ತೈ ವನ ವನ 

ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ತೊಳಲುವ ವಿನೋದದ : | 

ರಾಮ ನೀನೆನ್ನ ಂತರಂಗೆದಲಗಲಬೇಡೆಂದ' | ೩೭ || 

ಇಟ್ಟಿ ವಲ್ಕಲ ವಸ ಸನದಿಂ ಜಡೆ 

ಗಟ್ಟ ದುತ್ತ್ತ ಮ. ಮತುಟದಿಂ ದಳೆ | 

ವಟ ಕರ ಧನು ಭಾಣದಿಂ ಬತ್ತೆಳಿಕೆಯಿಂ ಸಹಿತ | 

ಹೆಟ್ಟು ಗೆಯನರಸುತ್ತ ಕೂಡೊಡ 

ಹುಟ್ಟ ದೀ ಲಕ್ಷ ಬಾನು ಸಹಿತಲಿ . 

ಬೆಟ್ಟ ಮಧ್ಯ್ಭ್ಯದಲಿದ್ದ ಮೂರ್ಕಿಯೆ ಮತಿಯಲಿರಳೆನಗೆ' 1 ೩೮.1 



೧೧ರ . ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 
4 ಈ 

ಸರ್ವಸಾತ್ರಿಗನಾದ ಸಂತಿವ' 

ಸರ್ವತಾಶ್ಮಣೆ ಸಹಿತೆ ನಿನ್ನೀ ರೂನನನನರತೆ ॥ 

ಚ್ ಇಸ್ನವ ಕಾ ತಿಯ | 

ಲುರ್ಗೆ ಸಂತೇ ಸು ಗಳಿಗೊರೆ ಯೆನ 

ಶರ್ವ ತಾ ಬಲಗಿವಿಯಲೀ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮೆನುತ 1೩೯] 

ಕ ಕ ಸ್ಮ 
5 

ಕೆ ಟ್ರ 

ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜಡ ಜೀವರಿಂಗೆ 

ದೌಶಿನಮ 39ರಿಕೆ ವಚನದುಸ 

ಜೇಳವನು ಮಾಡುವ ಸುಮಂತ್ರವು ನಿನ್ನ ನಾಮವಲ | 

ದೀೇಶವರಿಯಲು ನಿಶಿತವಲಾ | 

ಖೀ ಸದಾತುಮನಿಂಬದಿದು ಕಡು : 

ಜೋಷಿ ಮೂಢಾ ತ್ಮ್ಮ್ರ ರು ತಿಳಿಯರು ನಿನ್ವ ನಿಜದಿರವ | ೪೦ || 

ಜಯ ನಮೋ ಶ್ರೀರಾಮಭದ್ರಫೆ 

ಜಯ ನಬಿ ನರಬೊಮ್ಮ ನಿಗ್ರಹ 

ಜಯ ನಯಾ ನರಮಾತ್ಮ ಅ ಶ್ರೀನಘುನಾಥ ಸುಖಪಾ ಥ | 

ಜಯ ಭಕುತಿ ಸ! 

ಜಯ € ಹಗೆನ್ಮ! ಯ ಭಕ ಕ್ವ ವತ್ಸ ಲ 

ಜಯತು ಲ ಬಸೇವ್ಯ ಮುನಿಜನೆ 1ಭಾವ್ಯ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ | ೪೧1 

ಭಾ ಯೆ ತನ್ನ ನು ಮುಟ್ಟ ದೆಂದದಿ 

ಘಾಯ್ ಸೀತಿಂಜಿರೆಗಲಾ ರಘು 

ರಾಯ: ನುಡಿದನು ನಗುತ ಗಂಧರ್ವೋತ್ತ ಮಂಗೊರಿದು | 

ಆಯಿಕೆಇ ಸ್ತುತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದೆ 
ಸರಿಯ ಯೋಗಗವ್ಯೋ 
ಐತಿಯ ಜಿತ ಸಹಾತನೆದ ಮತ್ತೆ ದವಕ್ಯೈದೆಂದ Hes 

ಾಧನಳನ್ಯಿರಸಿಿನಾಂರೌಡಾನಾಗಾಲೀಡಾಗಾರುನಾ ವನಾಬಾಬಿಯಾಮಿಮಖಾಳಸದ್ನ್ EN ಶೆಳಕಡ ಇ. 

ಸ ಜಡ (೨) 



ಇಪ್ಪೆತ್ತಿ ನೆಯ ಸೇಧಿ ೧೧೧ 

ಇರು 1ನೀನೆನ'ಗೆಂದ ಸಂಸ್ತವ 

ಸಾರ ವೇದೋದಿತದ ಭಕುತಿಯ 

"ಸಾರ ಹೃದಯದಿ ಜನಿಸುವರು ನಿನ್ನುವನೆ ಭಾವಿಸುತ || 

ಸೇರುವದು ವಿಜ್ಞಾ ನವವರಿಗೆ 

ಘೋರ ಭವನನು ಕಳಿದು ನಜೆನರು | 

ಬಾರ ಸಶ್ಯಾದ್ಮಯ ಮಹಾನುಭವಾಪ್ತ ನಿಜ ಗತಿಯ | ೪a |] 

ಅಪ್ಟ ನಿಂಶಕ ಸಂಧಿಯೆಲಿ ಪದೆ | 
ನಿಷ್ಟೈನಲು ವರ ರಾಜ ರಾಜರ 

ಸ್ಟ ಮೂರ್ತಿಗಳೆನಿಹ ರುದ್ರರು ಕೂಡಿದಂದದಲಿ ॥ 

ನೆಟ್ಟಿ ನದ ಲಾಲಿಸಿದ ನೆರರಿಂ 

ಗಿಷ್ಟ ಸಿದ್ದಿಯನೀವನಮರೋ oo 
ತ್ಕ ಸ್ಟ ಗುರು ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೈ ಸಿಂಹನೊಲವಿನಲಿ | v೪ [| 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೨೮ ಕ್ಸ ಪದ. ೧೨೪೦ ಕ್ಪೆ 

`` ಮಂಗಳಮಹಾ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ. ಶ್ರಿ 

1 ನೀನೀ (ಖ) 



೪.೨ 
ಅಸತೊ ಭತ. ನೆಯ ಸಂಧಿ: 

ಶೆಜರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕರುಣಿ ಜೆಸಿದ್ದು 

ಸೂಚನೆ ॥ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಸಿದ ಶಬರಿಗೆ 
ಮುಕ್ತಿ ಯನು ಕರುಣಿಸಿದನೊಲಿಡೆ 

ವ್ಯಕ್ತ ಮೂರುತಿ ರಾಮನಘಹಠನಾಷು ಸುಖದಾಮ | 

ಪದ ॥ ಮಡದಿ ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಳು ವರದಿ 

ಸಹೆದು ಗಂಧರ್ಮೋತ್ಕಮನು ಮೇ 

ಲಡರುಶೆಂದನು ಠಾಮಚೆಂದ್ರಂಗೆರಗಿ ಕೈಮುಗಿದು. | 

ವೊಡೆಯ ಚಿತ್ರೈಸಿಲ್ಲಿ ಮುಂದದೆ 

ಕಾ ಶಬರಿಯೆನಿಪ್ಸದಾಶ್ರ ಗ. | | 

ಜಿಜಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸುತ ಜೀವರು ತೆ ತೆರಳೆಬೇಕೆಂದ - ಗ 

ಸಿರಿ ಚರಣ ಹಾಬ್ರ ಯುಗ ಸಂ 

ನ ಘಃ ಯ ಮಾರ್ಗದಿನವನು 

ನಿರ್ನಯಿಸಿ ಬಜ್ಜವಳು ಜನಕಜೆಯಿರವ ಸಂ ಸ್ತುತಿಯ || 

ವರ್ಣಿಸುವಳನುತರ್ಕ ಶೇಜ ಸು 

ವರ್ಣವಾದೀ ವಿಷು ವಿನ ನಿಜ 

ದುನ್ಹ ಫಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ “ಸಂದನು ಬಳಿಕ ಗಂಧರ್ವ lo: 

ರಾಮಗುಣ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ತದ್ದು ಣ | 

ರಾಮ ತದ್ದು ನಾಮ ಕೀರ್ತನ | | 

Ke ಧನಮೆಕರಿಗಂತೀ ಮಹಿತಿ ಕ್ರಯ ವೋಲು ಹೆರಿಪದಕೆ. ॥ 
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ಇಪ್ಸತ್ತೊಂಭತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ 

ತಾಮಸನು ಸಹ ನಡೆದನಿತ್ಶಲು 

ಭೀಮ ಸಿಂಹವ್ಯಾಘ್ರ ಧೂಳಿತ 

ದಾ ಮಹಾಟಿನಿಯಿಂದ 'ಹೊರವಂಟಿರು ರಘೂತ್ಮಮರು 

ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ: ಶಬರಿಯಾಶ್ರಮ 

ದಲ್ಲಿಯೈತಂದನು ರಘೂತ್ತ ಪೆ | 

ದೀಕ್ಷಿಸಿ ಶಬರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ! ಣ ಸಹಿತ ಬಂದಿರಲು. | 

ಬ್ಲನಿಸಿ ಹರುಷಾಜ್ರುವಿಂ ತನು 

ವೆಲ್ಲ ನೆನೆಯಲು ಬೇಗ ಬಂದಿದಿ 

ರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಳು ರಾಮತಂಸ್ರಿದ್ದಯಕೆ ಭಕುತಿಯಲಿ ' 

79 30 

ಟ್ 2 

ಟಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಲಕ್ಷ ಕೌ 

ರಿಂದು ತನ್ನಾ ಲಯೆಕೆನುತ “ಇ 

ತಂದು ಕುಳಿಂಸಿದಳು ಯಹಥೋಚಿತದಾಸೆನದ ಮೇಲೆ | 

ಸಂದಣಿಯ' ಸಂತೋಷದೋಂಪುಳಿ 

ಯಿಂದ ಸಂಭ್ರ ಮಿಸುತ್ತ ಜಲನನು 

ತಂದು ತಿಣತೆದಳು ರಾಮಲಕ್ಷ ರಂಖ) ನಂಕಜನ 

| ಭಕ ಯಿಂ ತಜ್ಞ ಲವ ಶಿರದಲಿ 

ಹೊತ್ತು ಹರಹರ "ನ್ಯ ನಾಜೆನು 

ಮತ ರಿಂಗಿದು SS ನಿನ್ಸಂ ಬಭ್ರಜಲನೆನುತ | 

ಮತ್ತೆ ತನು ನೆಕೆ ನೆನೆಯ ಜಯ 

ನತ್ಯ. ತುಷ್ಟೃನ ಪೂಜಿಸುವಡಾ 

ನೆತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ನುತ. ಲಘ್ಯಾ ೯ದಿಕನ ಮಾಡಿದಳು. 

ಪೂಜಿಸಿದಳಾ ಶಬರಿ ವಿಧಿಯಿಂ 

ದೋಜೆ ತಪ್ಪದೆ ಸಕಲ ಸದುಗುಣ. 

ಭಾ ಜನನ ಸ ಸೌಮಿತ್ರ ಸಹಿತ ಸಚರ್ಯೆಯೀದೊಲಿದು (| 

೧೧೩ 

|೩| 

i vil 

|೫| 



೧೧೪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಡ 

ರಾಜ ರತುನನು ಬಹೆವೆನುತ್ತ ನಿ 

ರಾಜಿಸುವ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ 

ಭಇ ಜನೆಂಗಳನುಳ್ಳೃದೆಲ್ಲವ ತಂದು ನೀಡಿದಳು | le: 

ಹೆಸನೆವಾದುತ್ತಮದ ಫಲಗಳ 

ನಿಸರವಮೃ ಶೋಪ ಸಮದ ನ ಪಕ್ಷ 

ಪ್ರಸರವನುವನ್ನ ನ್ನ ಮೂಲವನಿತ್ತು ಭಕುಕಿಯರಿ ( 

ಹೆಸರಿಸಿದೆ ಗಂಧದಲಿ ಪರಿಪರಿ 

ಕುಸುಮದಲಿ ರಾಮಾಂಭಿ ಯುಗಳನ 

ಮುಸುಕಿದಳು ಮುಳುಗಿದಳು ಹೆಕಿಮಹಿಮಾರ್ನನದಿ ಶೆಬರಿ |೮|. 

ಭಕ್ತಗುಣ ಸಂಪನ್ನೆ ಶಬರಿಯ ' 

ಸತ್ವ ಶುದ್ಧಿ ಯನಿಕ್ಷಿಸುತೊ, ಲಿ | 

1೫ ಕುಳಿತನು ಸಹಾನುಜನಾಗಿ ರಾಘನನು | 

ಮತ್ತೆ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಕರಯುಗವ ಮುಗಿ | 

ಪುತ್ತ ನುಡಿದಳು ರಾಮ ನೇಳೀ 

ಯುತ ಎಜು ಪು ಖಯುಸಿಗಳದು ಮದ್ದು ಹಿಗಳವಕೆಂದ Wel 

ಪೆರಮ ಖುಷಿವೆಕೆರಿದ್ದರದಕೊಳು 

ನಿರುತ ತಾನನೆರುಗಳ ಸೇವೆಯ 

ಚರಿಸಿಕೊಂಡಿಕೆ ನರುಷ ಬಹು ಸಾಹಸ್ರ ಸಲಲಿನ್ಲಿ || 

ತೆರಳಿ ಹೋಗುತ ಬ್ರಹ್ಮೆಹದನಿಗೆ | 

ಕಕಿದೆನಗೆ ಸೀಮಿಸಿದರಿಲಿಮೆ 

ಹಿರಿದುಕಾಲಿರು ಮುಂದೆ ಕಾರಣವುಂಟು ನಿನೆಗೆನುತ ॥೧೦॥ 

ಡಶೆರಥಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದೆ 

ನೆಸುರರನು ಸಂಹರಿಸಿ ಧರ್ಮ | 

| ಪ್ರಸರನನು : 'ಪಾಲಿಸೆ ಬನ್ನು! ವಿಷ್ಣು ಮೇ ಬ | 



ಇಪ್ಪ ತೊ ಎಂಭತ್ತನೆಯ ಸೆ ಧಿ 

ಹೆಸ ಸರಿನಿಂ ರಾಮಾಖ್ಯೆ ಯಲಿ ವನ | 

ಬಾಸ ಭಟ್ಟ ಜಾ! ರಕ್ತಿನೆ | 

ಖಯಷಿಗಳನೊ ಪರಮಾತ ನದ ಯೆನಾದ ನರಜೊಮ್ಮ 

ಇಲ್ಲಿಗೇ ತಾ ಬಹನು ರಾಘವ 

ನಿಲು ನೀನೀ ಸ್ಥಳೆದಿ ತತ್ಸದ 

ಪಲ್ಲವದ ಧ್ಯಾನದಲಿ ಸುಸ್ಸಿ ತಿಯಾಗಿ ಸುಖದಿಂದ ॥ 

ಬಲ್ಲೆ ವಾತನು ಚಿತ್ರ ಕೂಟದಿ 

ವಲಜಿಯ ಸ ಸಬಿಗಿಳಿವ ಕ್ಸ | 

ವಲ್ಲ ನಾಥನು ಲೋಕ ಸ ಸಂಗ್ರಹಕೆಂದರವರಂದು 

 ಎನ್ನೆಗಿಲ್ಲಿಗೆ ರಾನುಬಹನೀ 

ನನ್ನ ಗ ದೇಹವನು ಠ್ಲಕ್ತಿಸು 

ಚಿನ್ನುಮ ಯ ರಾಮನನು ಚತ ದೇಹನಿದ || 

ವನ್ಹಿಯಲಿ ಇಳ ದಹಿಸಿ ಪಡೆ ಪ 

ಮೋನ್ಸೆತಿಯ ಮೋಕವನೆನುತ್ತ ಣೆ | 

ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ನಡೆದರು ನುಹಾತ ರು ಬ್ರ ಹೆ ಪದಕೆನಲು 

ಅವರ ನುಡಿಯನು ನಂಬಿ ರಾಘವ 

ತವಪದದ ಧ್ಯಾನದೊಳೆಗಿದ್ದೆನು | 

ರವಿಕುಲೇಶ್ವ ರನೆಂದು ಬಹನೆಂದೆಂದು ಪರಿಯೆಂತ ॥ 

ತವಕಿಸುತ್ತಿ ಹು ಕರುಣಾ 

ರ್ಕಾನನೆ ̀ ಕೋಚರಿಸಿಜೆಯಲಾ ತ 

ಪುನುಜಿ ಬಕಿಯರೆ ಮೆಚನ ಸಫಲಕೆಯಾಯ್ತು ಧಿಟಕೆನಗೆ 

ಗುರು ಕರುಣದಿಂದೆನಗೆ ನಿನ್ನೆಯ 

ಸಿಕ್ತರಣ ದರುಶನವಾಯಿತಲ್ಲದೆ 

ಜೊರಕಲರಿವುದೆ ಹೀನಜಾತಿ ನಿಮೂಢವೇಶ್ಚಿತೆಗೆ (| 

೧೧೫ 

10೧ 

| ೧೩ \ 

೧೪ | 



೧೧೬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ 

ನರಮ ಪುರುಷನೆ ನಿನ್ನ ಶರಣರ. 

ಶರಣ ಸೇವಾನಿರತೆಯಾಗದ | 

ಡರಿದೆಲಾ ಕೆವ ಪಾದನದುವುಸರಾಗ ಸೌಖ್ಯವಿದು 

ಎಂತು ಗೋಚರನಾಡಿ ತನಗಾ 

ದ್ಯಂತ ಶಕೆ ರಾಮ ಮುನಿಗಳ 

ಚಿಂತನೆಗೆ ಮೈಗೊಡದೆ ನಿಗಮತಸ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದ. ॥! 

ಕಂತು ನೋಹನಲೂಸ ನಿನ್ನು ವ 

ನೆಂತು ಪೊಗಳಲು ಬಲೆ ನೇ ME 

ಇಂತ ಕರುಣಪುವೀನ "ಮಾಡುವೆಕೆಂದಳಾ ಶಬರಿ: 

ನೀಫೆನಗೆ ಗತಿನುತಿಯನಾಣಿಗೆ 
ಹೀನ ಯೋ ನಿಜಾತೆಗೆನುತಿರೆ 

| ಮ ರಾಮನೆಂದನು ಶ್ರಖರಿಯನು ನೋಡಿ: ॥ 

ಏನನೆಂದೈ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರೆಂ 

ದೇನು ಕಾರಣ ಜಾತಿಯಾಶ್ರಮಃ 

ವೇನು ಕಾರಣನಿಲ್ಲಕಾರಣ ಬ ಕ್ಕಿ ಕೇಳೆಂದ 

ಭಕ್ತ ಯಿಲ್ಲದೆ ಜ ಕಾತಿಯಾಶ್ರ ಮು. 

ದುತ್ತಮ ಆ. ಬರಡೇ 

ಹೊತ್ತಡದರಿಂ ಸಿದ್ದಿ ಯಾವುದು ನಟನ ಪರಿಯಲ್ಲಿ i’ 

ಕ್ರಿಯಿಂ ಮತ್ಸದವ ಭಜಿ ಸುವ 

ತ್ಯಧವ ತ ಯು ತನ್ನಲಿ 

ತ್ಮದೊಲನವನನ್ಲಿ ನಿಗಿಲಾಗಿಹುದು ಕೇಳೆಂದ. 
ಇಓ “ಜಿ 

ಜ್ಞ 

ದಾನ ಯಜ ಶ್ಲ. ತೆಪೋನ್ರತಾನು 

ಷಾನ ಸಾಗ ೦ಗಯೋ(ಗ ಡಿ: 
® 

ಧಾನ ಜನ ಧೈಯನ ತರ್ಕ ಮಿಮಾಂಸೆ ಮೊದಲಾದ." 

ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 

(|: 

a 

| ೧೫ 

| ೧೬ | 

ok 



ಇಪ್ಪಕ್ತೊಂಭತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೧೭ 

ನ ಕಲಿತಾಚರಿಸಿದಡು ಕೇ 

EU ಗೋಟಚರಿಸೆ ಭಕೆ, ವಿ 

ಹೀನನಾದಗೆ ತಾನು ಮೆಚ್ಚು ವನಲ್ಲ ನೇಳೆಂದ | Il ೯ | 

ಭಕ್ತಿ ಯಿಲ್ಲದಗಿಲ್ಲ ಯಿಹೆಪರೆ 

ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಯಲೇಶವದರಿಂ ಕ 

ಭಕಿಯನು ̀̀ ನಿನಗೆಂಜಿ ತತಾ ಧನವ ಕಿಂಚಿತವ | 

ಚಿತ್ತಕುದ್ಧಿಯ ಹಡೆವ ಜಯ 

ಉತ್ತಮದ ತತ್ಸಂಗವೇ ಮೊದ 

ಲುಸ ವಹ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಯೆನಿಸುವುದೆಂದನಾ ರಾಮ | ೨೦ | 

ಎರಡನೆಯ ಭಕ್ಕ್ತಿಯದು ಮತೃಥೆ 

ಚರಿಕವನೆ ಹೇಳುವುದು ಮೇಲಾ | 

ದರದಿ ತಾ ಮಾಡಿದ್ದ ಮುಹೆದವತಾರ ಲೀಲೆಗಳ ॥ 

ಹರುಷದಲಿ ಕೇಳುವುದು ಭಕುತಿಯ 

ಸರಣಿಯವು. ಮೂರನೆಯದನ್ಯರಿ ; 

ಗೊರವುದುವ್ಯಾ ಖ್ಯಾನದಿಂ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭಕುತಿಯದು (೨೧ 

ಐದನೆಯೆದಾಚಾರ್ಯನ ಪ್ರಿ 

ಪಾದವನೆ ತಾನೆನುತ ಭಕುತಿಯ | 

ಲಾದ ಕಸಟಿವನುಳಿದು' ಸೇನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದ | 

ವಾದಿಸದೆ ವಂಚಿಸದೆ ಹಿತವನೆ ' 

ಸಾಧಿಸುತ ಸ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ | | 4 

ಭೇದದೊಳಗುತ್ತ ಮವನರುತ್ತಿ ಹೊದು' ಕೇಳೆಂದ | 

ಆರನೆಯೆದದು ದಾಸಧರ್ಮಾ 
ಚಾರ ಪರಹಿತ ಪುಣ್ಯ ಮಾರ್ಗನವಿ 

` ಹಾರದಿಂದಿಹುದರ್ಥಿಯಿಂದೆನ್ಸ ಮಳ ಮೂರುತಿಯ | 



೧೧೮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ 

ಸಾರೆ ತುಳಸೀ ಮುಖ್ಯ ಪುಷ್ಪ ವ 

ನಾರಯಿದು ಗಂಧಾ ತ್ರತಾದ್ಯುಪ 

ಹಾರೆ ಪೂಜಾನಿಷ್ಠೆ ಯಲ್ಲಿಹುದೆಂದು ಕರುಣಿಸಿದ 

ಯಮನಿಯಮ ಮುಖ್ಯಾದಿ ಪೂಜಾ 

ಕ್ರ ಕ್ರಮವು ಫೇಳೇಳನೆಯದೆಂತೆನೆ 

ಮಿ ಮನ್ಮಃ ಂತ್ರ ವ ಸಷಡಂಗಾಮೂಲ ಸಹವಾಗಿ ॥ 

ಭ್ರಮೆಯಳಿದು. ಸಖಮುಖದಿ ಪ ಪಾಸ್ತೀ 

ಪ್ರಮದಿ ಜಪಿಸುವುದ ಖಳ ಸಾಕೋ 

ತ್ತ್ವ ಡ್ ಸಂಸಾರ ಫೋರೋತ್ತಾ ರ ಶಾರಕವ 

ಎಂಟನೆಯದೆಕೆ ಶ್ರಬರಿಯನುದಿನ 

ನಂಟುವಡೆವುತ ಸಕಲ ಭೂತದಿ : 

ಪಂಟಿಸಿಹ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ದಯಾಪರತ್ವದಲಿ | 

ಯೆಂಟುಮಡಿ ತನ್ನ ಕ ಮಿಗಿಲೆನಿ | 

ಶುಂಟನಿತೆರಿಂ ಪೂಜಪುದ ದ 

ಸ್ಟಂಟಕದಿ ಮದ್ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳಿ ರಿಕೆಂದನಾ ರಾಮ 

ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರ ಕಳತ್ರ ಧನ ಸಂ 

ಪತ್ತು "ನಿನಯಾದ್ಯಾಭಲಾನೆಯ 

ಕತ್ತ ಸಿ ವೈರಾಗ್ಯದಲಿ ಶಮೆದಮೆಯನಳವಡಿಸಿ | 

ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಯ ಹಡೆದು ಬಯಲಿಗೆ | 

ಮತ್ತ ತ ಕಾಶಿಫಿಯರಲೆರಗದಿಹು 

ದುತ್ತ ತ ಮೋತ್ತ ಮವಾದ ತನ್ರೈ ಂಟನೆಯ ನಿಜ ಭಕುತಿ 

| ಅನ್ನು ಮೊಂಭತ್ತನೆಯ ಭಕುತಿಯೆ : 

ತನ ತತ್ವ ವಿಚಾರದಾತ ನ 

i ನೆರಿ ತಿಳಿದು. 'ಜೀವ್ರಾ ಂತಿಯನು ಕಳಿದು | 

| ೨೩ | 

| ೨೪ ॥ 

॥ ೨೫ || 

| ೨೬ | 



ಭಿನ್ನ ಭಾನವನಳಿದು ನಿಜ್ ಚೈ 
ತನ್ಯ ಮಾತ್ರ ವೆಯುಳಿದ ಸಚ್ಛೈೆ 

ತೋರ್ಕಾ PE ಪದವಾಗಿಹುದು ಶೇಳೆಂದೆ | ೨೭ | 

ಈ ಪರಿಯ ನವವಿಧದ ಭಕುತಿಯ 

ರೂಪುವರಿದವರಾರದಾಗಲಿ 

ನೈಪುಣತೆ ಬೇರಿಲ್ಲ ನಾರೀ ಪ್ರೆರುಷರೆಂದೆಂಬ | 
ಭಾಗ ಮರೆನಿಸ್ಪು ದು 

ೂಪಭೇದವೆ ಶಬರಿ ಭಕುತಿಯ | | 

ಇಂಗು ಗುಣ ವಲ್ಲದನ್ಯದಲೇನು ಫಲನೆಂದ | ೨೮॥ 

ಆವಗೆನ್ನಲಿ ಬ ಸ್ರೇಮಯುತ ಸ ಸ 

| ದಾ.ವಭಕುತಿಯು ಜನಿಸುವುದು ಬಳಿ 

`ಈ ವಿಮಳ ಭಕುತಿಯದು ಜನಿಸಿದ ಮಾಶ್ರ ಮನಣರಿಗೆ ಗ 

ತೀನಿ ತನ್ನ ನುಭವವು ಸಿದ್ಧಿಸಿ | 

ಪಾನನದ “ಮುಕುತಿಯನು ಪಡೆವನು : 

ದೇನ ತತಿಗೂ ದುರ್ಲಭವು ನೀ ಜನ್ಮದೊಳಗೆಂದ || ೨೯ | 

ಅದು ನಿಮಿತ್ತ ವಿ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಿ 

ಐದಿತ ನಿಶ್ಚಯ ಸ "`ಸಾರನಲ್ಲೆ 

ಮುದದಿ ಮುಕುತಿಯ ನಡೆಯಲಿಚಿ ಸುವವಗೆ ಮದ್ದಕ್ತಿ ॥ 

ಮೊದಲ ಸಾಧನವೆಲ್ಲಿಯೂ ಮ ಹ 

ತ್ಸ ದ ಶರಣರಾದಾತ್ಮ! ನಿದರ 

ಫ್ಲೊ ದನಿದಾ ಸ ಸತ್ರ ಂಗನಿಲ್ಲಾ ಸಾರೆದೊಳಗೆಂದ || ೩೦ | 

ತನ್ನ ಸದಯುಗೆ ಭಕ್ತಿಯುತ ಸಂ 

ಹನ್ನೆ ನೇನಾಗಿಕ್ತೆಯದರಿಂ | | 

ಜಿನ್ನ ದರುಶನವಾಯಿತಂಜದಿರೆರೆ ಶಬರಿ ನಿನಗೆ I 



೧೨೦ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ. ಅರಣ್ಯಕಾಡೆ 

ಉನ ಪ್ಲೆ ತದ ಮುಕುತಿಯನು ಹಡೆವುದೆ 

ಕಿನು ಮ ಗ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲಡೆ 

ಎಲ್ಲಿಹಳು ತನ್ನರ್ಧದೇಹದ 

ಫುಲಲೋಚನೆ ಸೀತೆಯೂಕಡೆ 

ವಿ ಜೋರರು ಕೊಂಡು ಪೊಯ್ಯುದ ನೀನು ಕಂಡಿಹೆಯ || 

 ಬಲ್ಲಡುಸುವಿನೆ ಶಒರಿ ಮಡಿದಳು | 

ವಲ್ಲಭನು ನೀ ಬಸ್ಸೆ ವಿಶ್ವದ | 

ಲುಳ ದನು ಸರ್ನಜ ಸರ್ನಂತರಿ ಜಗದ್ಗ್ಯಾಪಿ ja |) 
ಇಗ ವಿರಿ 
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ಪ್ರಾಕೃತರ ಹರಿ ತನೆ ಕೇಳುವೆ 

ರೋಕದನುಸಾಂದಲಿ ಹೆಳಲೆ | | 

ಬೇಕು ನೀ ವಿಭುವಾದ ಕಾರಣ ಸೀತೆಯಿದ್ದಿರವ ॥ 

ನಾಕರಿಪು ರಾವಣನು ಲಂಕೆಯ 

ಶೋಕವನ ಸದಶ್ಲೊಯ್ದಿ ರಿಸಿ ದನು 

ಜೋಕೆಯಿಂ ಮುಂದಣ ಪಥಾಂತರವದನು ಚಿತ್ತ ನಿಸು 
ಮ ತೆ ಹುಡಾ ಯರ್ 

ನತು ಎಎ 
ಹ ಬಾರಾ 

ರಾಮು ಸನಿಸ್ದಿ ಮುಂದೆ ಸಂ 

ನಾಮವಲ್ಲಿ ಸರೋವರವು ಕೂ | 

ಡಾ ಮುಹಾ ನಗ ಭುಷ್ಯಮುಖಗಿರಿವರ ಸ ಸಮಾಖ್ಯೆ ಯಲಿ || 

ಕ್ಷೇಮದಿಂದಲ್ಲಿಹನು ವ 

ಸ್ಕೋಮ ನಾಲ್ವರು ಸ ಸಹಿತವಾಗಿಯೆ | 

ಬೀಮ ವಿಕೆ ಮ ವಾನರಾಧಿಹನೆನಿಸ ಸುಗ್ರೀವ Nak 

ಅನವರತ ಭಯಭೀಕಿಯಿಂದಿಹ 

ನನುಸಮನು ಸುಗ್ರಿ ೇೀವನೆಂಬವ 

ನನಿಲನಿಕ್ರ ಮ. ಚ ತನ್ನ, ಗ್ರ ಜನವ ಹೆಗೆಯಿಂದ : | 



ಇಸ್ಪತ್ತೊಂಭಕ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೨೧ 

ಸಾ ಶಾಪದಿ ಯಸ್ಯ ಮುಖವನು 

ನವ ಮಾಡನು ಬಾಲಿ ರೀನಾ : 

ತಾ ನ ಸಖ್ಯ ವೆಸಗುವುಜಿಂದಳಾ ಕಬರಿ | ೩೫ 

ಎಲೆ ೮ಘೂತ್ಮಮ ನಿನ್ನ. ಕಾರ್ಯಕೆ 

ಬಳಲ,ವನು ಸುಗ್ರೀವನಾತನ 

ನಲು ಗೆಯನು ನೀ ಮಾಡು ನಿನ್ನಿ ದಿರಿನಲಿ ಯೂಕ್ಷಣನೆ ॥ 

ಜ್ವಲಿಸಿಯಗ್ನಿಯ ಹೊಗುವೆನೆರಡೇ 

ಘಳಿಗೆ ನಿಂದಿರು ರಾಮ ತನುವಿದ 
ಕಳಚುವನ್ನಗ ನಿನ್ನ್ನ ಮೂರ್ತಿಯ ನೋಡುತಿರಬೇಕು | ೩೬ || 

ಇಂದ್ರನೀಲನಿಭಾಂಗ ಕಾಂತಿಯ 

ಮಂದಹಾಸದ ದಂತ ಸಂಜಯ | 

ಚಂದದೆಸೆವ ಕಪೋಲ ಮಂಡಲದಧರದರುಣನೆಯೆ, ॥; 

ಯಿಂದಿವರ ಲೋಚನದ ಕರುಣಾ 

ಕಂದಳಿತ ಕಮನೀಯ ಮೋಹನ 

ದಿಂದುವದನದ ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯದಿದಿರಲಿರು. ತನಗೆ |; |; 

ಚಾರುದಿವ್ಯ ರಜದ್ವಯದ ಸುಕು 

ವತಾರಗಾತ್ರದ ಕಂಬ, ಕಂಠದ 

ಟೀರ ವಸನವ ನೀನವಕ್ಷದಲೆಸೆದು ಲಂಬಿಸುವ, | 

ಸಾರ ತುಳಸೀ ವತಾಲೆಗಳ ಗಂ 

ಭೀರ ನಾಭೀಹೃ ದದ ತಿ ತ್ರಿವಳಿಯ 

ಭೂರಿ: ಭುವನನ ತಾಳು ಜಠರವ: ಕಂಡು ತನುವಳಿಯೆ: | ೩೮ | 

ಭೂರಿಕುಂಭ ನಿತಂಬ ಬಿಂಬದ. 

ಲೂರುಯುಗ ಜಾನುಗಳ ಜಂಘಾ 

ದಾರ ಗುಲ್ಬದ ಹಾಹೆಜೊಡರ ಪದಂಗುಲಿಯ ನಖದ | 



೧೨೨, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 

ವಾರಿಜಾರಿ ಪ್ರಮುಖ ಪದತಳ 

ಮೋರಣದ ರೇಖೆಯದ ತೇಜೊ! 

ಫೂರಿತಾಂಗನ ಕಾಣುತಿದಿರಲಿ ಬಿಡುವೆನೀ ತನನ (೩೯ | 

ದ್ಲೈತಕರದ ಶರಚಾಪವರೆ ಭ್ರೂ 

ಲತೆಯ ಭಾಳಸ್ಟೇದ ಬಿಂದು 

ದು. ಕಿಯಲೆಸೆವ ಜಟಾಕಿರೀಟಿ ಮನೋಹೆರಾಕೃ ಕಿಯ | 

ಜಿತಕಮೋಭಾಸ್ಕೃರನಿಭ ತ್ರೀ 

ಪತಿಯ ನಿನ್ನು ವೆ ನೋಡುತೀಕ್ಷಣ 

ಹುತನಹೆಂಗಿಂತೊಡಲ ಕೂಡುನೆ ನಿನ್ನ ನಿಜನದವ | vo | 

ಇಂತೆನು ಕಬರಿ ಲಕ್ಷಿ ut 

ಕಾಂತನನು ಆ! ಖೆ
 

ಕೆಂತಿಕದಿ ಹುತವಹೆಗೆ “ಹೋಮಿಸಿ ಪಂಚಭೌಕಿಕದ | 

ಭ್ರಾಂತಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹಬಂಧನೆ 

ದಿಂ ತೊಲಗಿ ರಾಘವನ ಕರುಣದಿ 

ಶಾಂತ ಮುಕಿ ಯು ವರಯೋಗಿ dd | ೪೧ | 

 ಆವುದತಿ ದುರ್ಲಭ ಜಗತ್ತತಿ 

ಜೀವ ರಾಘವ ವಕೊಲಿದರಿಂಗಿರೆ oo 

ಜೀನಿ ಪರಮಾತುಮಗೆ ಹೀನೋತ್ತೆಮ ನಿಭೇದಗಳು ಗ 

ಆವುಡುಂಟೀ ಭಕ್ತ ವತ್ಸ ಅ 

ದೇವನೆಲಿ ಸದ ಕೆ wi ವ 
| 

ನಾವನಾಗಲಿ ಗತಿಯ ನಡೆವನು ರಃ .ಮೆಚಂದ್ರ ನಲಿ [೪೨ | 

ಅತ್ಯ ಧಮೆ ಸಹ ಪಡೆದಳಾ ರಘ 

ಸತ ತ ಮನೆ ಕರುಣದಲಿ ಮುಕುತಿಯ 

ಮುತ್ತ ಮಾಚಾರದಲಿ ವಿಪ ತ್ರರು ಶಮೆದನೆಗಳಿಂದ ॥ 



ಇಸ್ಪತ್ತೊ ಂಭತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ 

ನಿತ್ಯ ರಾಮಧ್ಯಾನೆ ಪೂಜಾ 

ಸಕ್ತಿ ಯುಳ್ಳ ಮಹಾನುಭಾವರು 

ಮುಕ್ತಿವಡೆವೆಲ್ಲವರು ಸಂಶೆಯವೆಂದನೀಕ್ಕರನು 

ಉತ್ತಮನು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆ 

ಹೋತ್ತನುದ್ವಯ ಭಕ್ತಿ ಯೇ ಸ 

ದ್ವೃತ್ತರಿರ ಮುನಿಗಳಿರ ಸಂಶೆಯಯುತ ವಿರಕ್ಷರಿರ | 
ಸತ್ಯ್ಯಗುಣ ನಿಧಿಗಳಿರ ಶಾಂತ ಸು 

ಇಕಿತ್ತರಿರ ಧಿಟಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸುನಿ | 

ಚಿತ್ತನಲಿ ವರಕಾಮಥೇನು ಮುಮುಕ್ಷು ಸಂತತಿಗೆ 

ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮುವನುಳಿದು ನಾನಾ 

ಭ್ರಾಮಕದ ಬಹು ಮಂತ್ರತಂತ್ರದ 

ನೇಮವಿಡಿದಜ್ಞಾನೆ ನಿಷಯವನೆಲ್ಲವನು ಬಿಟ್ಟು | 

ನಾ ಮುದದಿ ಭಜಿಸುವ. ಚಿದಾತ್ಮ 

ಶ್ಯಾಮೆಕಾಯ ಮನೋಹರ ಫಿ 

ರಾಮನೆನು ಭಜಿಸುವಜಿಸುತ್ತೀಶ್ವರ ನಿರೂಪಿಸಿದ 

ಸಂದವಿಲ್ಲಿಗರಣ್ಯ ಕಾಂಡವು 

ಸಂಧಿಯೇ ನನವಿಂಶ ಪದಗಳ | | 

ವೃಂಡನಾಸ್ವತ್ತಾ ರಿದನು ಹೇಳಿದಡೆ ಕೇಳಿದಡೆ | 

ದಂದುಗವ ಪರಿಹರಿಸಿ ಪರಮಾ ' 

ನೆಂದ ಸಿದ್ದಿಯನೀವನಾ ಶ್ರಿತ | 
ಬಂಧು ಗುರುಸಿತ್ಯಾತ್ಮಲಕ್ಷಿ ಓನೈಸಿಂಹೆನೊಲನಿಸೆಲಿ 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೨೪ಕೈೈ ನದೆ ೧೮೬ಕ್ಕೆ 

ಮಂಗಳಮಹಾ ಪ್ರೀ ಫಳ ಶ್ರೀ 

| ೪೩ | 

| ೪೪ 

|| ೪% | 

| ೪೬ | 

ಶ್ರೀ 

— ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಮಂಗಿದುದು 



ಗಿ೨೪ 

ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯೆಂತಾಂ 

ನ್ಯಾಯ್ಯೆ ನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಂ ಮಹೀಶಾಃ | 

PN ಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ | 

ಖೆ 
ಸ್ವಸ್ತಿ 

SNS | 
ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು : laf 

ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಪೃ ಧಿವೀ ಸೆಸ್ಯಶಾಲಿನೀ 

ು೦ ಕೋಭರಹಿತೋ ಸಜ್ಜ ನಾಃ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯಾಃ 1೨) ೬ “Us ಛಿ ಜ್ಯ ಗ್ರ 

ಆಸ್ರತ್ರಾಃ ಪುತ್ರಿಣಃ ಸನ್ಮು ಪುತ್ರಿಣ ೧ ; ಸನ್ನು ಪೌತ್ರಿಣಃ 

ಅಧನಾಃ ಸಧನಾಃ ಸಂತು ಜೀವನ್ಮು ಶಠದಾಂ ಶಕರ 

ಕಾಯ್ದೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದಿ ಯೈರ್ವಾ' ತೂ ತೆ | 
ಬುದ್ಧ್ಯಾ ತ್ಯ ತ್ಮನಾವಾ ಪ್ರ ಕೃ ತೇಃ ಸ್ವಭಾವಾತ್ Hat 

ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ̀ ಸ ಚ ಪರಸ್ಕೆ i 

ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ: | en 

ಯದಕ್ಷರ ಪದಭ್ರ ಷ್ನಂ' ಮಾತ್ರಾ ಹೀನಂ ' ತು ಯದ, ವೇತ್ 

ತತ್ಸರ್ವಂ ಕಮತ ಇಂ ದೇವ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೊಟಸ್ಸು ತೇ ॥ ಜ|| 



ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣಂ 
ನ್ನಿ೦ಧಾಕಾ೦ಡ 

RE 

ಕ್ು | 
BN & 

yall: 

ಸೈಸ್ಪಬಲಂ ಸುಕಂಠಂ ನ್ಯಾಯೋಜಯದ್ರಾ ಜಸದೇ ಕಹೀನಾಂ 

ತಂ ಸ್ಲೀಯಂ ಸಂತಾಪ: ಸುತಪ್ತ ಚಿತ್ತಂ ಶ್ರೀಜಾನಕೀಜೀವನಮಾನತೊಳ್ಳಸ್ಮಿ | 



॥ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥ 

ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೇ | 
ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಹತಯೇ ನಮಃ loll 

ವೈಜೀಹೀ ಸಹಿತಂ ಸುರದ್ರುಮತಲೇ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮುಂಟಸೇ 
ಮಧ್ಯೇಪುಷ್ಟಕಮಾಸನೇ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಾಸನೇ ಸುಸ್ಕಿತಮ್ | 

ಅಗ್ರೇ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತೇ ತತ್ತ್ವ ಮುನಿಭ್ಯಃ ಪರಂ 

ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತಂ ಭರತಾದಿಭಿಃ ಪರಿವೃತಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಮ್ |೨| 

ವಾಮೇ ಭೂಮಿಸುತಾ ಪುರಶ್ಚ ಹನುಮಾನ್ ಪಶ್ಚಾತ್ ಸುಮಿತ್ರಾಸುತಃ 
ಶತ್ರುಘ್ನೋ ಭರತಶ್ಚ ಪಾರ್ಶ್ವದಲಯೋರ್ವಾಯ್ವಾದಿಕೋಣೇಷು ಚ | 

ಸುಗ್ರೀವಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣಶ್ರ ಯುವರಾಟ್ ತಾರಾಸುತೋ ಜಾಂಬವಾನ್ 
ಮಧ್ಯೇ ನೀಲಸಕೋಜಕೋಮಲರುಚೆಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಮ |೩॥ 

ರಾಮಂ ರಾಮಾನುಜಂ ಸೀತಾಂ ಭಂತಂ ಭರತಾನುಜಮ್ | 

ಸುಗ್ರೀವಂ ವಾಯನಸಿಸೂನುಂ ಚ ಪ್ರಣವಗಾಮಿ ಪುನಃ ಪುನೆಃ oll 

ನನ್ಮೋಸ್ತು ರಾಮಾಯ ಸಲಸ್ಷ್ಮಣಾಯ ಜೂ | 
| - ವ ಫಿ; ದೇವೈ 4 ಜೆ ತಸ್ಯೈ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಯೈ | 

ನಮೋಸ್ತು ರುದ್ರೇಂದ್ರ ಯಮಾನಿಲೇಭ್ಯೋ | | 

ನಮೊ ಸ್ತು ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ಮರುದ್ದ ಣೇಭ್ಯಃ ೫] 

ಚರಿತಂ ರಘುನಾಥಸ್ಯ ಶತಕೋಟಪ್ರವಿಸ್ತರಮ್ | 

ಏಕೈ ಕಮಕ್ಷರಂ ಪೊ ಕಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನವಾ* all 

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗಿರಿ ಸಂಭೂತಾ ರಾಮಸಾಗರಗೂಮಿನೀ | | | 

ಪುನಾತು ಭುವನಂ ಪುಣ್ಯಾ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾನದೀ | |೭| 

ಶ್ಲೋಕಸಾಗರಮಾಕೀರ್ಣಂ ಸರ್ಗಕಲ್ಲೋಲಸಂಕುಲಮ | 

ಕಾಂಡಗ್ರಾಹಮಹಾವಿೂನಂ ವಂದೇ ರಾಮಾಯಣಾರ್ಣನವಮ  [೮॥ 



| ಸ್ವಸ್ತಿ ॥ ತ್ರೀ ಗುರುಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ | ಶುಭಮಸ್ತು | 
| ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಮಸ್ತು ತ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ | 

i ಇಮಚಂದ್ರಾ ಯ ನಮಃ” | 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ 

ಕಷ್ಕಿ ೦ಧಾ ಕ 

ಮೂವತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ರಾಮ ಸುಗ್ರೀನರ ಸಖ್ಯ | 

ಸೂಚನೆ | ವಾಯುಸುತ ಸುಗ್ರೀವರನು ರಘು 

ರಾಯ ಕಂಡಾ ಯಷ್ಯಮೂಕದಿ 

ಮಾಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದರು ಸೀನನ ತಮೊ, ಳಗೆ | 

ಪದ | ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಗುಣ ವಸ್ತು ವೆನಿಸುವ 

ಸೆ ಸಂವಿನ್ಮೂರ್ತಿಯೆನಿಸಾ 

ತ್ಯಗಾತ್ಮ ಪರಾಶ ಒನೆಂಬೀ ಯೆನಿಸಿ bi ॥ 

ವರ್ಕಿಸುವ ತಾನಾಗಿ ನೀರಡಿ | 

ಮತ್ತೆ ಜೈತನ್ಯಾತ್ಮನೆನಿಸುವ 

ನತ್ಯ: ಸುಖ ಪಂಸೂರ್ಣನೆನಿಸಿದ ರಾಮ ಸಲಹೆ ಮ್ಮ [೧ 

ಸ 

5 
ಇ 
ಆ) 



೧೨೬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕಿಹ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡ 

ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ 

ನಾಮ ರೂಪ ವಿದೂರನಾಶ್ರಿತ 

ಕಾಮಥೇನು ನಿರೀಹೆನದ್ವೆಯ ಶಾಂತೆ ಸುಸ್ವಾಂತ || 

'ವ್ಯೋಮಕೇಶೆ ಗಿರೀ ಂದ್ರ ತನುಜಾ 

ಪ್ರೇಮನಾದೀಶ್ವರನು ತಾನೇ 
| 

ಕಾಮನುರು ಕಿಪ್ಟಿಂದಿಕಾಂಡವನೆಂದ
 ಗಿರಿಸುತೆಗೆ 

ಗರಜೆ ಕೇಳಾ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 

ರಿರಜಿ ಮೋಕ್ಷವನಿತ್ತು ಶಬರಿಗೆ 

'ತ್ಲಿರಳಿಡರು ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಳಿಕ ನಂಪಾಸರಸ್ತಟಿಕೆ 1 

ಬರುತೆ ಕಂಡರು ಮುಂದೆ ವೊಪ್ಪೈವ 

ಸರಸಿಯನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲದಿಂ 

ದಿರಲು ನಿಸ್ಮಯೆವಟ್ಟರಾ ಶ್ರೇಷ್ಮದ ಸರೋವರಕೆ 

ಕ್ರೋಶ ವಿಪ್ಲೀರ್ಣಗಲಗಾಧೆ ಮೆ 

“ಹಾ ಸಮುದ್ರದ ಮೋಲು ಸುಮನೋ 

ಭಾಸ ಪಂಕಜ ಕುಮುದ ಕಲ್ಹಾ ಕೋತ್ಸಲಗಳಿಂದ 
{| 

ಜೇಶ ಫಂಮಳಿಸುತಿರೆ ಯೆದರೊಳು 

ಹಂಸ ಕಾರಂಡಾದಿ ಪಕ್ಷಿ ಐ 
| 

ವಾಸವಾಗಿರೆ ಚಕ್ರವಾಕ ಸಮೂಹದಿಂ ತುಂಬಿ 

ಮುಟಿ ತಜ್ಞಲಸಾನದಿಂದಾ 

 ಶಿಷ್ಟವಾದಾ ಶ್ರಮನ ನೀಗಿ ಐ : 

ಶಿಷ್ನ ಸರಸೀತೀರ 'ವನೆದಲಿ ಶೈತ್ಯವಾಗಿರ್ದ 

ಬಜಿ ಯಲಿ ಬರುಶಿರ್ದರಂದೊಡ 

'ಶಿಟ್ಟು ಚಲುವಿಂ ರಾಮ ಲಕ್ಷ ಒರ 

- ನಿಷ್ಟೈರಾಗಿಯೆ ಬುಸ್ಕಮೂಕದ ಗಿರಿಯ ಪಾರ್ಶ್ವದಲಿ 

Ho 

ls ( 

ls 



ಮೊನವೆತ್ತ ನೆಯ ಸೇಧಿ ೧೨೭ 

ತೆರಧನುರ್ಧರಕರರು ವಲ್ಭಲ ಲ 

ಮರೆವರಾಂಬರಧಾರಿಗಳು ಸು 

ಸ ರದದಾಂತೆಯ ಶಾಂತರತಿಕೋಮಳರು ಶ್ಯಾಮಳರು | 
ಸರಸಿರುಹೆದಳ ನೇತ ಿ)ರುತ್ತಮ 

ಚರಿತರು ಜೃಲಗಾತ್ರ ತ 

ತತ ಕೌಮುದಿ ಹಾಸಕೇಶ ಜಟಾ ಮಕುಟಧರರು fk] 
ಸೆ 

ಬರುತ ನಾ ನಾವೃಕ್ಷ ಸಂಡದ' 

ಗಿರಿಯನಿಕ್ತಿ: ಸುತತಿ ನರಾಕ ಮ 

Fs ಕಂಡನು ನರ್ವತಾಗ್ರದಲಿ | 

ತರಣಿಸುತ ಸುಗ್ರೀವ ನಾಲ್ವರು | 
'ವರಸ್ರಧಾನ Wes ಸಹಿ | 

ಶಿರದೆಯಲ್ಲಿಂ ಮೇಲೆ ತುದಿಗೈ ದಿದನು ವಹಿಲದಲ್ಲಿ [| 2 | 

ಭೀತಿಯೆಲಿ ಸುಗ್ರೀನನೆಂದನೆ 

ವಾತಸುತನೊಡನಾರು ನೋಣಿ X 

ಭೂತಳದಿ ಬಹೆನೀರರನು ನೀ ಹೋಗಿ ನಟುವಾಗಿ ॥ 
ಜಾಕಿ ವಿನ ಪ್ರತ್ವದಲರಿದು ಬಾ 

ರಾತಗಳ ಮೇಣೆನ್ಸ್ನ ಇನರು ವಿ. 

ಘಾತಿಸಲು ಕಳುದರಕೆ ಬಾಲಿಯದಾರರಿವರೆಂದ 1೮1 

ಅವರೆ ಹೈ ದಯವ ಹೋಗಿ ಹರಿಕಿಸು : 

'ಜನದಲತಿ ನಿನು ರಿಗಳಾದಡೆ | 

ನವಗೆ ಸತ್ವ ವ ಮಾಡುಕರದಿಂದಿತ್ತಲಾಡುವೆನು | 

ಸ `ಸುಜನರಾದಡೆ 

_ ತವಕಿಸದೆ ನಗೆಯಿಂದ ನೋಡನೆ 

ಪವನನ ಸುತನಾಗಲಿಯೆನುತ ವಟು ರೊಸ ತಾಳಿದರು :॥ೃ೯॥ 



೧೨೮ : ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕಿಷ್ಠಿಂಧಾಕಾಂಡೆ 

ಕನಕರುಚಿರದೆಕಾಯಕಂಂತಿಯ 

ಹೊನಲ ಸತೆ ತಾ ಭತ | 

ಕನಕ ಕುಂಡಲವಲೆಯ ನಿಲಸದ ಹ್ಮ ಸೂತ್ರಗಳ | 

ಘನದ ಚಂಡಿಕೆ ಮೇಖಲಾಂಬರ 

ವಿನುತನಿಷಾ ಚಾರು. ಲಕ್ಷಣ 

'ದನುಪನ ನುದ ನ ವಟಿ ಸುಳಿದನಾ ಶ್ರೀ ರಾಮನಿದಿರಿನಲಿ | ೧೦ | 

ಬಂದು ನಿನಯದಲೆರಗಿ ರಾಮಂ 

ಗೆಂದನಾರ್ತಿ ನೀವು ಮಾನವ 

ರಂದವಾಗಿತ ನೀರ ಕಾರ್ಯೋಡಾರ ನಿ 

ಇಂದು ಬೆನೆಯನು ಜೆಳಗುವಿರಿ ರನಿ 

ಯಂದದಲಿ ತನುಕಾಂತಿ ಭಾಫೀ 

ಛಂದದಲಿ ಮೂಲೋಕ ಕರ್ತುಗಳೆನ್ಸ ಮತಕೆಂದ. |೧೧॥ 

ಕ್ರಮರು i} 

ಕಾರಣ ನೀವಾದಿ ಪುರುಷರು: 

ಸೂರಿನಮ್ಮತಶ ಸರ್ವಗತರು ವಿ. 

ಚಾರಿಸಲು ಮಾಯಾಮನುಜರೆಂಬಂತೆ. ಕಾಣುತಿಜೆ. ||. 

ಭೂರಮಣರಂ ತಿಳುಹೆಲವನೀ 

ಭಾರವನು ತದ್ರ ಕ್ಷಣಾರ್ಥವ | | 

ತಾರ ನಡನಲ ತೋರ್ಪುದು ತನ್ನ ಮತಕೆಂದ ' | ೧೨ |} 

ಟೋಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಪಿತಿಲಯಂಗಳೆ 

ಜೋಕೆಯಿಂ ಮಾಡುವ. ಸಮರ್ಥರ 

ದಾಕೆವಾಳ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವ ಪ್ರೇಂಕೋತ್ತನುರು. | 
ನಾಕವಂದ್ಯರು ನರನರಾಯಣ | 
ಲಾಕೃತಿಯಲಿಹರೆನಗೆ ತೋರ್ಪ್ರದು ಗೆ | 

ತ್ರೀ ಜತ ೨್ರಹಿಯ ವೊಲೆಂದನು. ನರ ರಘೂದ ಹೆಗೆ | Oe |, 



ಮೂವತ್ತನೆಯ ಸೆಂಧಿ | ೧೨೯ 

ಎನಲು ನೋಡಿನೆ ತಮ್ಮ ವಟುವಿನ 

ನಿನಯಗುಣ ರೂಪವನು ಶಾಸ್ತ್ರವ | 
ಘನ ಜಟೆಯಂ ವೇದವನು ಸಾಂಗವನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದವ | 
ಜನಿಸದಪಶಬ್ದದಲಿ ಮಾತಿನ 

ಗನ: ಪಮನೆ ನೀನಾರು ಹೇಳೆ) 

ದೆನುತಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೂರುತಿ ರಾಮ ಬೆಸಗೊಂಡ ೧೪ 

2 Gi [| 

ದಾನವನ ಬಳಿನಿಡಿದೆವರಸುತ ನೀನದಾಶಿಂದ | ೧೫ 

ವಟುಮಡಿದನೆಟೆ ರಾಮ ಕೇಳು 

ತೈಟನು ಸುಗ್ರೀವಾಖ್ಯ ಕಪಿಗಳ 

ಕಟಿಕದರನಸು ಮಹಾವಿವೇಶಕಿಯೆವಂಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು | 

ಪಟುಯುತರು ಕೂಡಿಹರು ನಾಲ್ವರು | 

ಮಠವು ಗಿರಿಶಿಖರವಾಗಿಹನು ಕಟಿ | 

ಕಟಿಯನೊಲ್ಲದೆ ಬಾಲಿಯೆ.ಂಬ ಕಪೀಶ್ವರನ ತಮ್ಮ | ೧೬॥ 

ಇಲಿಯೆಂಬಾ ಪಾಸ ಜೇಷ್ಟಾ 

ಚಾಳಿಯಲಿ ಸುಗ್ರೀವ ಭಾರ್ಯೆಯ 

ನಾಳಿ ಕೋಪದಿ ಹೊರವಡಿಸೆ ಸುಗ್ರೀವ ಭಯದಿಂದ ॥. 

ಕಾಲಗಳಿವನು ಖಯಷ್ಯಮೂಕದ 

ಶೈಲದಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹತಾ 

ಮೇಳ ಸಖಿ ಸುಗ್ರೀನನಾತ್ಮಜ ತಾನನಿಲಗೆಂದ ॥ ೧೭॥ 



೧೩೨ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾವಕಾಯೆಣ ಕೆಷ್ಟಿ೦ಧಾಕಾಂಡೆ 

ಉತ್ಕ್ತಮಾಭರಣವನು ಕಳಚಿ ತ 

ನ್ನ್ನ ತ್ರ ನೀ ವಸ್ತ್ರ ದಲಿ ಕಟ್ಟೆ 

೯ತ್ತಲಳು ತ್ರೈ ದಿಗೆಳೆ ದ ದಾನನನೊಯ್ಯುತಿತಿ ರಥದಿ || 
ಮತ್ತ ದನು ತಾ ತಂದೊಳೆಗೆ ಗುಹೆ 

ಯತ್ತ, ಮಡಗಿಬೆ ನೋಡೆನುತ ತಂ 
ಛ್ಯ ದಿತ್ತನಾ ಶ್ರೀ ರಾನುಹಸ್ತದಲೊಲಿದು ಸುಗ್ರೀವ | ೨೬॥ 

ಕಿದಿರಲಿಹೆ ಸೌನಿತ್ರಿ ಗೆಂದನು 

ಆದುಳಿ ಸಿದ! ತನ್ನಂತ ರಾಮನ ಸಂತ ವಾಕ್ಯದಲಿ | ೨೭ | 

ರಾವಣನ ಸುಗ್ರೀವ ಸಹಿತವೆ 

ನಾವು ಕೊಂದುತ್ತವೆಯ ತನ್ಪೆವು 

ದೇವ ಮರುಗದಿಕಿನಲು ರವಿಸುತ ನೆಂದನೀಕ್ಷಣನೆ | 

ನಾವು ಶಪಥವ ಮಾಳೆ ಮೆನೆ ನೆರೆ 

ಪಾವಕನೆ ಸಟುಮಾದ' ಪವನಜ ' | 
ಕೋನಿದರು ಸುಗ್ರೀವ ರಾಮರು ನೀಡಿದರು ಕರವ | ೨೮ | 

ತಮೊ, ಳಾಲಂಗಿಸಿ ಕುಳಿತು ನಿಕಿ 
ರಮ್ಮಗಾ ಸುಗ್ರೀವನೆಂದನು - 1.1.4, 
ನಮ್ಮೊ ಳಿಲ್ಲೆ ಲೆ ಭೇದ ನೀ ಸಖಿ ತನ್ನ ಸಂಗತಿಯ. | 
ಪೊನ್ನ ಕೇಳಾ: ಬಾಲಿ ಮಾಡಿದ . 
ದುರ್ಮದನ ಮಾಯಾವಿ ನಾಮದ. ಹ 
ಕರ್ನಿ ದಾನನ ಮಯ: ಜತ ಕೆಸಿ il ಜಂ RC 
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ಮೂವತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೩೩ 

ಬಾಲಿಯನು ಕೋಪದಲಿ ಕರೆದನು 

ಕಾಳಗಳೆ ಘನ ಸಿಂಹನಾದದಿ 

ಕೇಳಿ ಗರ್ಜಿಸಿ ಬಾಲಿ ತಾಮ್ರಾಕ್ಷದಲಿ ಹೆರಿತಂದು ॥ 
ಖೂಳನನು ಮುಷ್ಟಿಯಲಿ ಹೆ ದೊಡೆದಡೆ | 

ೋಳಿಡುತ್ತವ ದಡಿಗ ಹೊಕ ನು 

ಛಲಾಂಡೆ ಮುಸ್ಟಿ ಜಟ ಗುಹೆಯ ಬಲು ಬಿಲನ | ೩೦॥ Gl 2. a) 

ಅಟ್ಟ ತಾ ಸಹ ಬಿಲವ ಹೊಗುತಿಕೆ 

ಕಟ್ಟಿ ಲಯ ಮಾಡಿದನು ತನಗೀ 

ದುಷ್ಪ ನನು ನಾ ಕೊಂದು ek ನೀನಿಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೆ ನುತ | 

ನೆಟ್ಟ ಇ ಳಹೊಗೆ ನಾನು ಬಾಗಿ 
ಇಟ್ಟ | ಸುತ್ತಿರೆ ಮಾಸವನ್ನಗ 
ಕಟ್ಟ ರಕುತವು ಬಿಲಮುಖದಿ ಹೊರಯಿಂಕೆ ಹೆರಿಯಿತ್ತು 1೩೧ 

ಬಾಲಿ ಮಡಿದನೆನುತ್ತ ದುಃಖಿಸಿ 

ಮೇಲೆ ಬಾಗಿಲಿಗಿಕ್ಕಿ ಶಿಲೆಯನು 

ಹೇಳಿದೆನು ವೃ ತ್ಲಾಂತವನು ದಾನವ ಕ ಕೃತಕವಂದವನು | 

ಕೇಳಿ ಮರುಗಿದರಿಲ ಬಳಿಕದ 

ಪಾಲಿಸಲು ರಾಜ್ಯವನು ಪಟ್ಟವ 

ಮೇಳನಿಸಿದರು ಮಂತ್ರಿ ವಾನರರೆಲ್ಲರೆನಗೆಂದ 1 ೩೨ | 

ಕೆಲವು ಕಾಲವ ನಾನು ರಾಜ್ಯವ 
ಸಲಹುತಿರಲಾ ಬಾಲಿ ಬಂದನು 

ಬಿಲನ ಹೊರವಂಟೊರ್ವಿಗತಿ ಕೋಪದಲಿ ನನ್ನೊ ಡನೆ | 

ಹೆಳಚಿ ಚರ್ಚೆಯಲಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚಿ ಯ 

ಬಲದಿ ಹೊಡೆಯಲು ಜಾ ಐ 

ತೊಳಲಿ ಲೋಕವ ಬಂಡೆನೀ ಖುಷಿ. ಮೂಕ ಪರ್ವತಕೆ: |೩೩॥ 
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ನಾಲಿಯತಿ ಬಲರಿಗು ಮುಹಾ ಬಲ 

ೂಇೇಲನವ ದಿವಿಜರಿಗು ಕಂಚಿತ 
ಛಾ 

py 
ಓಫ್ಟ್ 

( 

ು ತದ್ಬಲವ ದುಂದುಭಿಯೆಂಬ ದಾನೆನನು | ಇ 
2೫೮ ಘು ಹೇ 

| ೩೬॥ 

ಜೇಳಿದು ಬಾಲಿ ಹೊರವಂ. 

ಇರುಳು ಭೀಷಣ ರೂಪದಿಂ ಬರಿ 

ವಿ 

3 
ವಿ 
ಐ 
| ಶಿರವ ಮುರಿದಿ 



''ಮೂವತ ತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ 

2 Cr 

1 LL 

ಕ್ರ Cs ತ್ 79 ಲ ಳೆ ಸ್ಮ W ಣು fl 30 el 

«3 ತ್ತಿ Ua (ಚ ಡಲ 
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46 CL (ತ 

ಗಾನೂ ಬಾರಿ 2 ೫? 

ಹೋಗಲಿ ಕಲೆಖಯೊಬೆದು ಯೆನ 

 ಭಾರನು ಖುಷ್ಯ ಮೂತಕನಗಕ್ಕರಿತು ಬಾಲಿ 

ಕ? 
GL LLL ಡಿ ೫೩. 1 
+ b 

ಹತ್ತು ಯೋಜನೆ ನೂರ ಪರಿಯಂ 

ತತ್ತ ಬಿನ್ನದ್ಳು ತವ ಕಾಣುತ 

ಸತ್ಯವೆಕುತವೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ಹೊಗಳೆ ಸುಗ್ರೀವ | 

ಮತ್ತಿ ನುಡಿದನು ತಾಳವೇಲಿಡಿ 

ಸುತ್ತ ಬೆಳೆದಿದೆ ನೊಂದು ಶಸದಲಿ 

ಕತ್ತರಿಸಿದಡೆ ಕೊಲುವೆ ಬಾಲಿಯ ರಾಮ ನೀೀನೆಂದ 

ನೆಂಬುನೆನು ತಾ ಬಳಿಕೆನಲು ತೊ 
ಟ್ರೈಂಬ ಧನುವಿಂ ರಾ 'ಮನೆಚ್ಚಡೆ 

ಶುಂಭಿನಿಗೆ ಮಿದೆಗೆಡೆದವಂದೇ ಶರದಿ ತಾಳೇಳು [| 

ಲಂಬಿಸಿತು ಗಿರಿಮೂರ್ಧಿಯಿಂ ಕಳ 

ಗಂಬು ತೂಜೇರಕ್ಕ ಬಂದುದು 

ನಂಬಿ ರುಷದಲೇದನಾಶ್ರುಗಳುಗಿವ ಸುಗ್ಗಿ ಷ್ಟ 

44 
1 ಗ 

po 

ll ೪0 || 

| ೪೧॥ 



ರಾಮಾಯಣ ಕಹ್ಕಿಂದಥದಾಕಾಂಹ ೧೩೬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ತ 

ರಾಮ ನಿ ಜಗಕೊಡಿಯನದ್ವಯೆ 

ನಾವ ಯಿತ ಸರಾತ್ಮನೆನಿಹ 
ಆ್ 

ಸ್ವಾಮಿ ಇ ಜನಸ್ಯ ಪೂರ್ವ ಸುಶ್ಛ್ರತಗಳು | 

ಈ ಮುಹೊರ್ತದಿ ಬಂದ » ನಿಮ್ಮಡಿ 

ತಾಮರಸ ಚು MR 

ಯೋಗಿಗಳು 
ಸಕ್ ಸಂಸು ತಿರಿ ಸೆಕೆ 

ನೀಗಿ ನಿನ್ಗೆಮೆ ಭಜಿಸುತಿತರಾ 

ವಾಗಲಾತನೆ ನನಗೆ ಸೇರಿದಡೆಲ್ಲಿ ಭನವಿನ್ನು | 

ಮೇಗರೆಯ ಧನಪುತ್ರ ರಾಜ್ಯವಿ 
ಭಾಗನೆಲ್ಲವು ನಿನ್ನ ಮಾಡಾ 

ಜೀಗೆಯದು ಶನಗೇಕೆ ನೀನೆನಗೊಲಿದ ಬಳಿಕೆಂದೆ | val 

ಸಾಧಿನಿತಲಾ ತನಗೆ ವ ಮದ್ಯಾ 

ಗ್ಯೋದಧಿಯ ಗೌರವವನಿದನೇನೆಂಜಿ ವ ಮೃತ್ತಿ ತ್ರ fi 

ಕೋದಧಿಸುವನಿಗೆ ದನವ ಕಂಡಂ 

ತಾದುಡಿನಗೆಲೆ ರಾಮ ತನಗೇ 

ಚ್ಚ £ದಿಸಾದಿಯವಿಡ್ಯಕ್ಸೃತೆ ಬಂಧನವನಿದನೆಂದ. | ೪೪ || 

ಹ ತಪೋವೃತಾನು 

ಸ್ಕಾ ನ ನಿಷ್ಕಾಪೂರ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ದ | 

ಲೇನು ನರವಹುದಳಿಯದೀ. ಜು ಬಂಧನವು. || 

ಹಾನಿಯಾಗದು ನಿನ್ನ ದರುಶನ. 

ವೇ ನಿಧಾನಿನೆ ಭವವನಳಿವುದು 

ಭಾಸುನಿದಿರಿನ ತಮದವೋಲೆಂದನು ಹೆರೀಶ್ವಿರನು | ೪ಬ. 



ಮೂವತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ | ಗಿಡ 

ಒಂದರ ಣನಾದ ಚಿತ್ತವು 

ನಿಂದತಿ ನಿನ್ನಲಿ 'ರಿಸಿದವರಿಗೆ 

ಜಂದುಗದ ಮಾಯಾಗ್ ಬಂಸೆ1ನ! ನೂಲ ಸಹವಾಗಿ 

ಮೊಂಡು ಪುಳಿಯದೆ ಕೆಡುವುದಾಕ್ಮಣ Us 

ಮಿ ಹ ೫ ಚಿ ಬಾಸು 
ಕಂದಡೇನಜಚ ರಿ ಮಹಾದೀ 

- ಹಡಿ ೩: ) ಗೆ ಎ ಫಿ | ? 

ವೆಂದು ನಿನ್ನನು ತಂಡ ಸಂಗೆಬೆ ರಾಮ ತೆನಗೆಂದ teu | 

ಇಲಲಿ ಮನೆ ನಿನಲಿ ಮೇಣ, ಂ 
ಖಯ ಕಪಿ 

'ಚಲಿಸಲಾವನ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಂ 

ಗಬನೆನಿನ ನಿಜನಾವು ರಾಮಾ ರಾಮು ರಾನೆನುತ || 

ಲಲಿತ ಮಧುರಾಕ್ಷರದಿ ಗಾನದ 

'ಲೊಬಿದು. ಪಾಡಲು ಸಕಲ ಪಾಶಕ 

~ 

ಓು) 

ly ಎಸಿ bpd ಹ ಳು ಕಾ pS ೬ ಕ 

ವಳಿದು ಹೋಹುದು ಬ್ರಹ್ಮಣ್ತಿ ಸುರೆಗುಡಿಹು ನೊದೆಲಾಗಿ [ಥೈ 
‘ಈ 

ಬಯಸೆ ನಾನೆರಿ ವಿಜಯವನು ಸಲೆ 

'ಬಯೆಸೆನಂಗನೆ ಮುಖ್ಯ ಸುಖವನು 

'ಬಯಸೆನೇನನು ರಾಜ್ಯ ಸಂಭವ ಸಂಪದಾಧಿಕವ | 

ಲಯವದುಳ ವದಾಗಿಯನುದಿನ 
ಟ್ಟಿ 

ಬಯಸುನೆನು ನಿನ್ನ ಂ ಭಯುಗಳಾ 

ಶ್ರಯದ ಭಕುತಿಯನ ಖಳ ಬಂ ಭವಿನೋಚನವನೆಂದ | ೪೮ ॥ 

ನಿನ್ನ ಮಾಯಾ ಕೃತದ ಸಂಸ್ಕಾ 

ಕೋನ್ಸೆತಿಯೆಲೀ ಜೀವನಾದೆನು 

ನಿನ್ನ ವಶೆದಿಂದೆಲೆ ರಘೂದ್ಧಹ ನಾಮ ಧಿಟಕಿನ್ನು | 

ನಿನ್ನ ಭಕ್ಷಿ ಯವನಿತ್ಸು ಸಂಸಾ 

ರಾರ್ನವದ ಸಂಕಟಿದ ಜೆಸೆಯಿಂ 
ತನ್ನ ನೈದಿಸು ದೇವ ತತ್ವಜ್ಞಾ ನೆ ದಿಡಕೆಂದೆ | ೪೯1 

ಗಾ, 
CE 

KW ದ (ಬ) 

ಶಾಳಾ ಸಾಧ ಜನಾ ನ ಕರ ಗಾ ವಸ ವಚ ಎ ಇ ಊಹ 0 ಐಸು ಬಗಯ ಆ ಗಗನ ಎಂಗ ಡಿ ಹಂಜ ಎಶ ಹಿಸಾ ತಾತಾ ಐ 06300೬ 
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ಮೂವತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೩೯ 

ಮೊದಲು ಮಿತ್ರರು ಶತ್ರುವೆಂಬೀ 

ಕದಕು ಮಾಯಾ ಭ್ರಾಂತಿಯಿತ್ತೀ 

ಗದು ತೊಲಗಿತೀ ನಿನ್ನ ಸಿರಿಚರಣದ್ವಯನ ಕಂಡು ॥ 

ಇದಿರಲೆಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಗಿದೆ 

ಇದರೂಳಾರೈ ಶತು) ಮಿತ್ರ ರು 

ಸದಮಲನೆ ಕಘುನಾಥ ತ್ ವಿಷ್ಣು ಮೆಯೆನೆಂದ | ೫೦ || 

ನಿನ್ನ ಮಾಯಾ ಬಂಧೆ 3 ತನ್ನಿ 1 

ದ್ಹನ್ನವರ ತದ್ದು ಅ ವಿಶೇಷದ 

ಭಿನ್ನವಹ ನಾ ನಾತ್ವ ವಾಗಿಹೆ ಕೋರುತತಿ ಭಯದ 1 

ಗನ್ನಗತಕಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹು | 

ಬನ, ಬಡುವನು ಬಯಸಿ ಮಾಯಾ 

ನರ್ಣವನೆ ಕತ್ತಲೆಯೆನಂಧರು ಕಾಂಬ”ತೆರನಂತೆ | ೫೧ | 

ಮಾಯಗಿದುವೇ ಮೂಲನೆಲೆ ರಘ 

ರಾಯ ಪ್ರಶ ಶ್ರೃಶಿಮು? ಮಿತ್ರ ಬಾಂಧವ 

ಜಾಯೆ ಪಥ ಧನವಾಸ್ಯ ಮೊದಲಾಗಿರ್ದ ಬಂಧನಿದು . || 

ನೋಯಲಾರಿನು ತನಗೆ ಬಿಡಿಸೀ 

ಮಾಯಿಕದ ಬಂಧನವ ನಿನ್ನ 

ಚ್ಛಾ ಯೆಯೆನಿಸುವ ಹ ತೊತ್ತೆಲೆ ತತ | ೫೨! 

ನಿನ್ನ ಪಾದಾರ್ಚಿತದಿ ಚಿತ್ತ ವ 

ದನ್ನು ದಿನವಿರಲೆನಗೆ ನಾಲಗೆ 

ನಿನ್ನ ನಾಮಾವಳಿಯ ಪ ಪಾಡಲಿ ಗಾಯಕೋಕ್ಕಿಯಲಿ | 

ತನ್ನೆ ಕರಯುಗ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ 
ಮನ್ನಿ ಸುತೆ ಸೇವೆಯನು ಮಾಡಲಿ 

ಭಿನ್ನ ನಾದ ಮದಂಗನಿರಲಿ ತದಂಗ ಸಂಗದಲಿ. | ೫೩ || 

1 ತಾನಿ! (ಖ) ನರು (ಖ) 



ನಾಲಿನಭೆ, ಸು ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ರಕ್ಷೆ 

N ೩. ನ | 
ಸೂಚನೆ | ees ಮಹ ಇಬಲವಂತ 

ಬಾ ಲೀಯ ಸ 

ರಾವ ಬತ ಗೆಲಿದು 

ನೇವ ದವಿಯನಿತ್ತ ನತಿ ಕರುಣದೆಲಿ ಕಪಿ
ವರಗೆ 1 

1 Ci nS 

ಫದ | ರಾಮರಾನಿ ಮೆಂದೆಂಬ ನುಕುಜಗೆ 

ಕಾಮಿತಾರ್ಥವ ಫೊಡುವನಲ್ಲದೆ '.. .. 
: 

ರಾಮನನುಭವಶರಢಿಗೋಷ್ಟದ ರಾಮನ ಮನಿ
ದು. || 

ಸಸ ಗತಿಯೆಂಬ ನರಗೆ 

ಸೈೇಮದಿಂ ಶಿವ ತಾ ನು le ಃ ಸ 
ನಾಮವನು ಜವಿಸುವ ಕಡೆಯಲಿ ರಾಮ ಇಲ ಸುವನು lial 

ಕಾಂತೆ ಕೇಳೀ ಪರಿಯ ರಾಮನ 

ಗಾಗ -ತರುಗೆದಲರಿದೆು ಭಾವಿಸಿ 
£4 

ಚಿಂತಿಸಲು ಸುಗ್ರೀವಗಂತರ್ಗತದ : ಕಲ್ಪ ಷದ ॥ 

ಭಾಂತಿ ಕೆರಿಯಿ: ತ್ತಾ ಖಾ. ಪ್ರಿ 

ಇಇಂತನಾ ಸಗ್ರಿ ನೊಡನೆ ವ 

ತ ಮುಗುಳೆ ನ ಯಲೆಂದನು ನೋಡಿ ಕಡಿಣದಲ್ಲಿ . |೨| 



ಮೂವತ್ತೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಆತನನು ಮಾಯೆಯಲಿ ಮೊಹಿಸು 

ವಾ ಕೆಂದಲೆಂದನು ಸಖಿಯೆ ಧಿಟ 

ನೀ ತಿಳಿಯೆ ಸತ್ಯವನೆ ಹೇಳಿದೆಯಾದಡಿನ್ನೊ ೦ದು | 

ಭೂತಳದ ಜನವೆಂಬುದೀ ರಘು: 

ನಾಥನಾ ಕಫಹಿವರನ ಸ ಸಖ್ಯದ | 

ಲೇತತಗ್ನಿ ಯ ಸ್ಪಾಾಯಿಂ ಮಾತಾಡಿದವನು ರ 

DSRS ಾಸಿತಕ 

ಯ್ಲೇಕ ಸಂಶಯವಾದಡಾಗಲಿ 

ಸಾಕ ಕೆರೆ ಕಾಳಗಕೆ ಬಾಲಿಯನೆಂದು ರಾಘವನು | 

ತಾ ಕಳುಹೆ ಸುಗ್ರೀವನೆದ್ದೇ | 
ಕೈ ಕ ನೀರನು ಸರಸು ಕೋ 

ಪಾಕುಲಿತನಾಗಿದ್ದು ಕರೆದನು ಬಾಲಿಯನು' ಸತ್ತ 

ಹೇಳಿ ತಮ ನ ಮರುಷ ವಾಕ್ಯವ. 

ನಾಲಿಗಳು ಕಿನಿಗೆದರಿ ಹೋಪ ಕ 

ರಾಳ ಲೋಚನನೆದ್ದನಾಗಳೆ ಮನೆಯ ಹೊರವಂಟು ॥ 

ಬಾಲಿ ಬೇಗದಿ ಬಂದು ಮುಷ್ಟಿಯ 

ಮೇಳನಿಸಿ ಸುಗ್ರೀವನೆದೆಯ ಛೆ 

ಢಾಳಿಸುತ್ತೆರಗಿದನು ಘನತರ ಸಿಂಹೆನಾದದಲಿ 

ಇಲ್ಲ ಹುಸಿ ಹೋಗೆನುತ ಬಾಯಲಿ ' 
ಭುಲ್ಲವಿಸಿ ಸುಗ್ರೀವ ಹೊಡೆದಡೆ 
ತಳ್ಳಳಿಸುವನೆ ಬಾಲಿ ಮತ್ತೆ ರಗಿದನನುಜನುರವ | 

ಘಲ್ಲಿಸುತ್ತಿಂತೊಬ್ಬ ರೊಬ್ಬರು... 

ಮಲ್ಲನೀರರು ಜೊಗುತಿಗೆ ಸಿರಿ 

ನಲ್ಲಭನು ಬೆರಗಾದ ರೂಸೆಂಕೊಂಡೆಯಾಗಿರಲು 

೧೪೧ 

| 5 | 

el 

1೫ 

Hal 



೧೪೨ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಶಿಷ್ಯಂ ೦ಧಾಕಾಂಡ 

ಇಬ ರೊಂದೇ ರೂಪವಾಗಿರೆ 

ಸರ್ಬಗತೆ ಶಂಕಿಸುತ. ಕರವನು 

ತೆಬ್ಬಿನಿಂ ಬಿಡದಿರ್ದನೆಜ್ಚೈ ಜಿ ಸಖಿಯೆಳಿವನೆಂದು ॥ 

ತೆಬ ದ್ದ ಬಾಲಿ ಹಜೆದಡೆ. 

ಯುಬ.ಸದಿ ರಕುತವನು : ಕಾರುತ 
| 

ತಬ್ಬ ಲಾರಡಿಯೋಡಿದನು ಸುಗ್ರೀವ ಲಜಗಿರಿಗೆ |೭| 

ಹೋಗಲತ್ತಲು ಬಾಲಿಯಿತ್ತಲು 

ರಾಘವಗೆ ಸುಗ್ರಿ Re pe 

ೋಗರೆಂಬರು ಜಿ ಸತ್ರ ನ ಘುಡಿಸಕೊಜಿನಿತ. { 

ಈೂಗಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಗ್ರಜನ ಹಸ್ತ ಲ 

ನೀಗಲೇಕನ್ನ ಸುವನಂಯ 
pp 

| 

'ನೀಗ ಖಂಡಿಸು ನೀನು ಖಡ್ಗ ದೆಂದು ಬಿಸುಸುಯ್ದ |e || 

ಶರಣನೆತ್ಸ ಲಫೆಂದು ಸ
 | 

ಫರಿಯ ತನಗೆಕಿ ಫೇಳಿ. ನಯನದಿ ಇಂ ಸು ಬಂ 

ಸುರಿವ ಜಲದಿಂ ರಾಷನಸ್ಪಿ ದತಂಜಜೇಜಿನುತ 
‘| | 

'ಪರಿಕಿಸದೆ ನಿಮ್ಮೊ' ಳಗೆ ಶಾ 

ತರದ ಬೇದವಜೀಕರೂಪಿನ .. ಬ್ ಬಾ ಹ್ತ 

ದಿರಲು ಇನಗಳಿಗಹುಜೆನುತ್ತೆಸ ಸರೀರ ನಾ
ನಿ |e | 

ಪ್ರೆ ಚಿನ್ನೆ ವ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುವ 

ತಾಗದಂತೆನ್ನ ಬು ನಿನ್ನನು. 
ಇ 

ಹೋಗಿ ಕರೆ ಮೂದಲಿಸಿ ಶತ್ರುವ
 ಕರಕಕಿಕ್ನೊನೆ ತ್ಮೆ | 

ಲಾಗಿನಿಂ ಕೆಡಹುನೆನು ನಿನ್ನರಿ ಆ ಸತು 

ಯಾಗಿ ಬಂದಗ್ರೆ ಜನ. ಸೋಡೆನು
 ಕ 

Pe 1 

ಹಾಗ ಕಸ ನಢನಿತು. ಸಂತೈಸಿದ
ನು ರಘುನಾಥ . 1 ೧೦॥ 



ಮೂವೆಕ್ಕೊಂದನೆಯ ಸೇಥಿ ೧೪೩ 

ೆಕಿದು ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೆಂದ ನೀ ತಂ 

ರಳ ಮಾಲೆಯನಿಕ್ಕಿ ಕೊರಳಿಗೆ 

ತೆರಳಿಸಾಹವಕೆರಲು ಬೇಗದಿ ಪುಸ್ತ ಮಾಲೆಯೆನು Bi 

ಹಿರಿಯನಾ ಸ್ಲೆಯ ಕಟ್ಟಿ ನಡೆನಡೆ' 

ಇನೆರದಲೆನೆ ಸುಗ್ರೀವ ಗ 

ಬ್ಬರಿಸಿ ಕರಿದನು ಬಾಲಿಯೊಡನದ್ಳು 

ಹೇಲಿ ವಿಸ್ಮಯದಿಂದೆ ಬಾಲಿ ಜೆ 

ಧಾಳಿಸುವ ಕೋಪದಲಿ ಪರಿಕರ 

ಇಳವನು ಬಂಧಿಸುತ : ಹೊರವಡುತಿರಿಲದನು “ಕಂಡು ॥ 

ಲ ಬಡಿದಳು ತಾರೆ ಹೋಗದಿ 

ಸಾಳುದನೆ ತಜಿ ಶಂಕೆಯುಂಬೇ | 

ಹೇಳೆ ಮುರಿಡೋಡಿದವನೆಂಕ್ಸೈತಂಡೆನೀಕ್ಷಣ': [೨ 

ತ ನಿನಾದದಲಿ len | 

ಆವನೆವಸೆ ಸಹಾಯವೋ ಸು 

ಗ್ರೀವನುಂತೇ ಬಾರಕೆನೆ ರಾ | 

ಜೀವ ಮುಖಿ ಹೋಗಂಜದಿರು ತಾನೀಕ್ರಣನೆ ಕೊಂದು ॥ 

'ಭಾವೆ ಬಹೆನೆನಗಾರ ಬಲ ಬಿಡು 

'ಕಾವರುಂಟೀ ತಾ ಮುನಿದಡವ 

` ಫಾವನೇ ಬರಲಳಿದನೆಂದರಿ ಯಠಿಯೆ ಮದ್ಭ್ಬಲವ ॥ ೧೩] 

ಮಿನಿ ಕರೆಯಲು ಮೆನೆಯಲಿಹರೇ 

ತೊರ ನಿಕ್ರಮರಂಜಿ ನಡುಗುತ ' 

ಹೋರಿ ಯುದ್ಧ ದಿ ಕೊಂದು ಬಹೆನೆನೆ ನುಡಿದಳಾ ತಾಕಿ ॥ 

ಧೀರ ಕೇಳಾನೆಂದ 'ನೆಚನವ 

ನಾರಯಿಡ ಹೋಗಿಂದನೆನಗೆ ಕು 

'ಮಾರನೆಂಗಡ ಜೀಟಿಗೈ ದಿ ಕೇಳು ವಾರ್ಕೆಯನು. ov] 
ಗ ಸ ಹಾಂ ಸಾಗಾ ಕಾಸ ಹಾಯ ನನಾದ ಟನ ವಿನಾ ಬಿಬಿ ಒಂ 0 ಆಹ ಸಹಿ ಹಸ ರ ಉಡ ಹ ಎಐ ಒ ವ ತಟಗಾರ 

3 ದಿ (2) 



ಇ 

೧೪೪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕಿಷ್ಠಿಂಧಾಕಾಂಡ' 
ಇ 

ರ್ 

ದೊರೆಯಯೋಧ್ಯಾಧೀಶ ದಶರಥ 
ವರತನಯ ಗಡ ರಾಮ ಲಕ ಕ್ಷ್ಮಣ 
ಹಿರಿಯನಂಗನೆ ಸೀತೆ ರಾಮಂಗವರು. ದಂಡಕದಿ | 
ಚರಿಸಿದರು ಗಡೆ ತಂದೆಯಾಜ್ಞೆ ಜು! 
ಲಿರಲು ಸೀತೆಯ ಕದ್ದು ರಾ ವಣ 
ದುರುಳನೊಯ್ದ ಡವಂದಿರರಸುತ ಬಂದರಿತ್ತಗಡ | 

ಬರುಶವಂದಿರು ಯಹ್ಮಮೂಕದ 

ಗಿರಿಯೊಳಗೆ ಸುಗ್ರಿ ೀವನನು ಈಂ 

ಡಿರದೆ ಸ ಸಿನ ಗಡ ಜಾಗ್ಮಿ: ಸಾಕಿಯಲಿ ಡೆ ಖಿ 
ವರ ಪ ಪ್ರತಿತ್ಸೆಯ ರಾಮು ಲಕ್ಷ ಡೌ 
ವೆರಸಿ ಚ್ಯಾ ಕೊಂದಡೀ ನಿ 
ನ್ಹರಸಿಯೆ ಯೂಯ್ತನ ಕೊಲುವೆನೆಂದನು ಕಂಡು ಸುಗ್ರೀವ 

ಎಂದವರು ನಿಶ್ಚೈಸಿಕೊಂಡೇ 
ಬಂದಿಕ್ರು ಗಡ ಕೊಲಲು ನಿನ್ನನು 
ಸಂಜೆಹೆನೆ ಕೇಳೆನ್ನ ನಚನವನಲ್ಲದಡೆ ಧಟಕೆ' | 
ನೊಂದು ಹೋದವನೀಗಳಿಂೆ : 
ಬಂದಪನು ಮರಳಿದನರಿದು ಘಗ್ರ 1 

ಸಿಂದೆ. ಸುಗ್ರೀವನನು ವೈರವ ಮಾಡಬೇಣಿನ್ನು 

ಕಟ್ಟಿನಗೆ ಬೇಗವನು ರಾಜ್ಯದ 
ಪಟ್ಟಿ ವನು ರಾಘವ ನ ಮರೆವೊಗು 

ನೆಟ್ಟಿನಂಗದ ಸತ. ಕುಲನಿದು ಪಾಲಿಸೆಂದೆನುತ' (| 
ತೊಟ್ಟುಕೆ ಕೊಂಡಂಭಿ ')ಯನೆರಗಿ ಜಲ 

| ವೃಷ್ಟಿ ಪೂರ್ಣಾನನೆ ಮರುಗಿ ಮೊರ್ತಿ 
ಯಿಟ್ಟಿಡೆಂದ ನು ಬಾಲಿ ಸತಿಯನು ತೆಗೆದು ತಕ್ಕಿಸು 

| 

Yoel 

Wee | 



ಮೂನತ್ಕೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೪೫ 

ಅಂಜಿಕೆಯಿದೆಬಲೆಯರ ಸಹೆಜವಿ 

ದಂಜಿಕೆಯೆ ತನಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಲೆ 
ipsa: ರಾಮಲಕ್ಷ ಡೌ ಸಹಿತೆ ಬಂದಿರಲು ॥ 

ಜೆ ತಾನಿ:ಲೇಕೆನಗೆ ಸಮ 

ರೈಜಸದಿಸುಸ್ಸೇಹವಣುದು ವಿ 

ರಂ ಜನಾತ್ಮನಲೇಕೆ ಸಂಶಯವೆಂದನಾ ಸ್ಲವಗ Her | 

ರಾಮ ನಾರಾಯಣನೆ ಕಾಣಾ 
ಭೂಮಿ ಭಾರವನಿಳುಹಲಮರ 

ಸೊಮ ಬುಧರಕ್ಪಾರ್ಥನಿಂದವತರಿಸಿದನು ಬಂದು | 

ಸ್ವಾಮಿಯೆಂಬುದ ನಾನು ನೇಳಿಹೆ 

ನಾಮರಹಿತಾನಂತನದ್ವಯ : 

ನಾ ಮಹಾತ್ಮನ ಭೀತಿ ತನಗೆತ್ತಣದು ಹೇಳಂದ | ೨೦ || 

ಆಶುಮ ಶ್ರೀರಾಮಗೆತ್ತವ 

| ರೀತನನ್ಯರೆ ಗಿನಿಪ್ಪು )ದುಂಟೇ 

ಜಾತ ಏಗ ky ಮಧ್ಯರೆಂಬೀ ಬಗೆ ಮೊದಲೆಯಿಲ್ಲ | 

ಪ್ರೀತಿಯಿಂ ಕರೆತಂದು ಮನೆಗಾ 

ನೀ ತೆನುವನಂಫ)ಯಲಿ ಫಡಹುನೆ | 

ನೋತು ಸಲಹತೆ ಭಕ್ತಿ ಗಮ್ಯನು ಭೃತ್ಯವಾತ್ಸ ಲನು Hall 

ಭಾವೆ ರಾಘವನಿಲ್ಲದೇ ಸು 

ಗ್ರೀವನೇ ಬಂದಿರಲು ಕೊಲುವೆನು 

ಜೀವವನೆ ನಿಮಿಷದಲದಲ್ಲದೆ ಯವ ರಾಜ್ಯವನು | 

ನಾವು. ಕೊಡುವುದು ಮತವೆ ಭಯದಲಿ 

ಹೇನದಿಂ ಕದನಕ್ಕೆ ಕಕಿವರ | 

ಇತಯ ನಿಶ್ರುತ ಶೊರನಾಣೆನಗೆ || ೨೨] 



೧೪೬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕಿಸ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡ 

ಬಾಲಿ ಭಯದಲಿ ಸಂರಿದಿರಿನಲಿ 
ನಾಲಗೆಯ ತೆರೆನವನೆ ಭಾಮಿನಿ 
ಬೀಳುಗೊಡು ಶೋಕವನು ಮನೆಯಲ್ಲಿರು ಸುಖದಿ ನೀನು ॥ 
ಕಾಬಗತಿಯಿದನಾರಸ ಬಲ್ಲರು 

ಸೋಲೆನೆಂದಂಗನೆಯ ತಿಳುಹಲು 

ಬಾಲೆ ಶೋಕಿಸಿದಳು ಬಳಿಕ: ಸುರಿವಶು ಜಲದಿಂದ A 

ನಡೆದು ಹೋದನು ಬಾಲಿ ತಮ್ಮನ 
ಜಡುಗಿ ಕೊಲುನೆನೆನುತ್ತ ಬರಲ 

ಖ ಡಮಹಾವಿಕ ಕ್ರಮದಿಂದಿದಿರಾ ಗಿ ಸುಗ್ರೀವ | 
ಕಡುಗಲಿಯ ಮುಷ್ಟಿ ಯಲಿ ಲಂಘಿಸಿ 
ಹೊಡೆದ ಹಾರಿ ನತಂಗನಂದದಿ | 

ಯೊಡನೆ. ಕೊರಳಲ್ಲಿಕ್ಸಿ ಇ ಹೂಮಾಲೆಯೊಲವುತಿರೆ ॥ ೨೪ 

ತೆಕು ವನ ಲಿ ಬಾಲಿ ತಮ ಒನೆ 
ನಕ್ಕಿದನು ಮೂದಲಿಸಿ ಮುಷ್ಟಿಯ 

ಲಕು ಟೆನುತಾ ಬಾಲಿಯನು ಮಗುಳೆರಗೆ ಸುಗ್ರಿ ನ | 
ಲೆಕ್ಟಲೆಕ್ಸ ಜ್ತಿ ತಪ್ಪದಂದದಿ 

ಹೊಕ್ಕು ಡೋರಾ ರೆ ಮರನ ಮರೆ 
ಯಿಕ್ಕೆ ರಾಘವ ನೋಡುತಿದ್ದನು ಸಮರ ಸಮಯವನ್ನು [| ೨೫ | 

ಕೌಣದಂದದಿ ವೃಕ್ಷ ಮೂಲದಿ 

ಬಾಣವನು ತೂಣೀರದಿಂ ತೆಗೆ 

ದಾಣೆಯಾಗಿಟ್ಟಿ ಬ )ಂದ್ರಚಾಪಕೆ ತೊಡಿಸಿಯತಿ ಭರದಿ | 
ಗೇಣು ಪರಿಯಿಂತುಗಿದು ಲಕ್ಷನ | 
ಮಾಣದೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಸಿಯ ವಕ್ಷನ 

ಸಾಣೆಯಲಗಿನೆ ನಿಶಿತ ಶರವನು ಬಿಟ್ಟಿನಾ ರಾಮ || ೨೬ | 



ಮೂನೆಕ್ಟೊ ಂದನೆಯ ಸೇದಿ ೧೪೭ 

ಘೋರ ಘೋರತನೆ ಬಂದು ತಾಗಿತು . 
ನೀರಬಾಲಿಯ ಪಕ್ಷವನು ಶಿರ 

ಹಾರಿಬಿದ್ದನು ಧರೆಯಲಾಯ ಸೈ ದುಧುತ: ಮಹಾಶೆಬ್ದ ಗ 
ಮಾರಿಯರಿವೆ ಮುಹೂರ್ತ. ಮೂರ್ಥೆಯ 
ಹೋರೆಯಲ್ಲಿರೆ ಮತ್ತೆ ಜೇತನೆ | 
ಸೇರಲಿದಿರಲಿ ಕಂಡನಾ ಶ್ರಿ ರಾಮನೆನು ಖಾಲಿ il ೨೭ | 

ಆಗ ಕಂಡನು ಬಾಬಿ ಮುಂದಿಹೆ 
ಯೋಗಿ ಶೃದಯಂತರ್ಗತನ ರಿಗ 
ಮಾಗಮಾದಿ ವಿದೂರನಹೆ ರಾಜೀವಲೋಚನನೆ | 
ವಾಗಶಯನೆನನಾದಿ ಪ್ರರಷನ | 
ಭೋಗಿ ಭೂಷಣ ಸಖನೆನಾ ಶ್ರೀ 
ಠಾಘವಾಂಸೆಯ ರೂಸನಾಡಾ ಸಚ್ಚಿದಾತ್ಮಕನೆ | ೨೮ | 

ವೊಪ್ಪುತಿಹ ಜೇರಾಜಿನೆದ ಕಂ 
ವರ್ಷ: ಶೆತಲಾನಣ್ಯಾ ಶೋಜೆಯ 
ಷ.ಪ್ರಸನ್ನಾಂಬುರುಹ ವದನದ ಜಾರು ಭುಜಯುಗದ | 
ಸ್ರೈಪ್ರದಿಂದಿದಿರಾಗಿ ಬಿಲ್ಲಿನ 
ಕೊಸ್ಪ ಚ: ನಲೂಕಿ ಬಾಣವ 
ನಪ್ರಮೇಯನು ಹಿಡಿದು ಸಿಂದಿರೆ ಕಂಡನಾ ಜಾಲಿ | ೨೯॥ ' 

ವರಜಟಬಾ ಮಕುಟಿದ ಮನೋಹರ 
ದರಳುಗಂಗಳ ದಂತ ಪಯ್ಮಯ 
ಕೊರಳ ಮೂರೇಖೆಗಳ ವನ್ಷಸ್ಥ ಳದಿ ರಂಜಿಸುವ |] 
ತರುಣ ತುಳಸಿಯ ಮಾಲೆಗಳ ಮೇ 
ಲುರದ ವಲ್ಲೂದರದ ನಾಭಿಯ 
ಸರಸಿರುಹ ಭಾನೆಯ ಮನೋಹರ ರೂಪವನು ಕಂಡ | ೩೦ | 



ಗ ಬರ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಇತತ ಕೆಪ್ಟಿಂಧಾಕಾ ಇಂಡಿ 

ಲ ದೂರ್ವದಳಾಭ ಗಾತ್ರದ 

ಇಳಪಾಳಿಯ ಕಿರುಬೆವರ ಬೆರೆ 

ಕೋಳಿ ಕಿದಳದಿಪೈಂದೊನ ri ಪಾದ ಪಂಕಜದ ॥ 

ಮೇಳವದ ಜು ವ ಲಕ್ಷ್ಮ! 

fi © 

tl, ಹ 
ರೋಲಗಿ 5 ನ ಗು. 

ಬಾಲಸೂರ್ಯ ಸಹೆಸ್ರದೀಪ್ತಿ ಯಲೆಸೆದನಾ ರಾಮು... | ೩7೮॥ 

ನೋಡಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಾಲಿ ರಾಮನ' 

ಜಿ ಮಡಿದನು ಗರುವಿಸುತ ವಾ 

ಸಾಡಿಮುಸಹತಿಯೇನು ಬರಿದೇ ಕೊಂದೆ ತನ್ನು ವನು | 

ರೂಢಿಸತಗಳ ಧರ್ಮಪಥವನು 

ರೆರಾಡಿಸಿದೆ ನೀ ಮರನ ಮರೆಯಲಿ 

ಹೇಡಿಯ.೦ದದಲೆಚ್ಛೆ ಕರದಲಿ ಶಿವಾ ಶಿವಾ ಯೆಂದ | ೩೨. 

ಲ್ಕ 

ತ್ತೆ 

ಕೀರ್ತಿಯೇ ಸುಡು ಸತ್ಯ ಸೆಂಗರ: 

ವೃತ್ತಿಂ ಕೀ ಚೋ ರಂ3ಗದಿಂ ಸೆಕೆ 

ಕುತ, ಕೊಲವುದು ಮನುಜಕುಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನೈಪಾಲರಿಗೆ | 

ಸತ್ಯ ಸ ಸಮರಂಗದಲಿ ಯುದ್ಧವ 

ತ್ತು ಮಾಡಲು ಸಫಲ ತಾನೇ 

ತಧಮನೇ ಹಿಶ ವನೇ ಸುಗ್ರೀವ ನಿನಗೊದ | ೩೩ | 

ಹೆಂಡತಿಯ ರಾವಣನು ನೆಳೆದಡೆ 
ದಿಂಡುದರಿದೆ ತನ್ನೆ ಮರೆಯಲಿ 

ಮುಂದೆ ಬಸುರ್ಯಾತೆಂದು ಮುತ್ತ್ವೈದೆಯನು ಬಡಿದವೊಲು | 

ಪಂಡಿತನೆ ಸುಗ್ರೀವನೆಂದಡೆ 
ಭಂಡು ಮಾಡಿದೆ ತನ್ನ ಬಲವನು | | 

ಕಂಡುಕೇಳಿದ್ದರಿಯಲಾ ರಘುನಾಥ. ನೀನೆಂದ [av 
ಅಪಾಯ ಆ ನ ವಮ ಗಾದ ಟ್ ಅರ ಅ ರಾತಾ 

1 ಕಾಂ (ಖ) 

. Gls 

Went 'ಗಟಚಾಂಿಉ ವಧಿಸಿ). 



ಮೂನತ್ತೊ ೦ದನೆಯ ಸೆಂಧಿ ೧೪೯ 

ರಾವಣನ ಕುಲಸಹಿತ ಬಂಧಿಸಿ 
ದೇವಿ ಸೀತೆಯ. ಲಂಕೆ ಸಹಿತೆನ 
ಗಾವ ಗಣ್ಯ ವು ತಾರನೇ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರ ದಲಿ ತಾನು | 
Fu ಧರ್ಮಿಷ್ಠ ರಾಘವ 

ದೇನನೆಂಬುದ ಲೋಕ ವ್ಯಾ ಧರ 

ಭಾವದಿಂ ವಾನರನ ಕೊಂಠೇನಾಯ್ಡು ಹಿತ ನಿನಗೆ | ೩೫ | 

ಭತ್ರಿಸಲು ವಾನರನ ಮಾಂಸವು 
ತಕ್ಕವಲ್ಲೆಲೆ ನಿನೆಗೆ ಧರ್ಮವ 

ನಕ್ಸೆಯೆಂದೀ ಸರಿಯ ಹಲವನು ಬಾಲಿ ನುಡಿವುತಿಕೆ ॥ 
ಧಿಕ್ಕರಿಕುವಗೆ ರಾಮನೆಂದನು 
ರನ್ಹಿಸಲು ಲೌಕಿಕದಿ ಧರ್ಮವ 

ತಕ್ಕ ಶರಚಾನವ ಸಿಡಿದು ಚರಿಸುವೆನು ತಾನೆಂದ | ೩೬ | 

` ಘಾತಿನ ಸುನೆನನ್ಯಾಯ ನಿರತರ 
ನೋತು ಕಾವೆನು ಭೈ ರ್ಯವುಳ್ಳ ರ 

ಮಾತ ಕೇಳಾ ಡುತ ಸೊಸೆ ಎಟ ಭಗಿನಿ ಭ್ರಾತೈ ನಿನ 1 
ದೆ ಸೈ ತೆಯೆಂಬ೨ ರಮಿಸುತಿಪ್ಪಾ 

ಪಾತಕಿಯ ತಜ್ಞಾ ತಿಗಳು ಸಹ 

ಘಾತಿಸುವುದೇ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದ ರಕ್ಷೆ ಕೇಳೆಂದ | ೩೭ || 

ತಮ ೈನೆರ್ಧಾಂಗಿಯನು ಬಲುಪಿಂ 

ಧರ್ಮವೆ ಕ ಭೋಗಿಸಿದೆಲಾ ನೀ 

ನೆಮ್ಮದವಗುಣವಲ್ಲದದರಿಂ ಕೂಂದೆ ನಿನ್ನು ಪಸೆ: I 

ವರ್ಮವರಿಯದೆ ಕಪಿಯೆನಿಸಿ ನೀ 

ಸುಮ್ಮ ತಾವಿರಬಾರದೀ ಜಗ 

ಧರ್ಮಗಾಲಕರಾಗಿಯದುಗುಣ ಶಬದ | | ೩೮॥ 



೧೫೦ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕೆಷ್ಟ್ರಿಂಧಾಕಾಂಡ 

ಅರಿಯದೇ ಕಪಿವೃತ್ತಿ ಯಿಂದವೆ 
ದುರುವಿಷಯದಲಿ ಬಿದ್ದ ನಿನ್ನುವ 
ಡೂ ಸ್ ಶಿಕ್ಷ ಿಸದೆನೇತಕ್ಕಿ ದಕೆ ಸೆಂಶಯೆವೆ | 
ನ್ಯ ಮಹಾತ್ಮರಾ ದನ 

ಯನು ಪಾವನವ ಮಾಳರು ರಿ ಲ್ ಸರುವಥಾ ನಾ ಶನಸೆ ನೀನದನಾಡಬೇಡೆಂದ 

ನೊ ದು ಬೇಗದಿ ಚಂ ನುಡಿದನು ಬಾಲಿ ರಾಘವಗೆ | 
ಇಂಗನಿರಾಸತಿ ರಾಮ ನಮ 

wd 

| ೪೦ | 

ಇಟಿ 

ಎ ವ 
ಡಾನ ಧಥನೆ ನ್ಯನೊ ತಾನು ತನುವನು ನಿನ್ನಿ ದಿರು ಬಿಡಲು | ನೋವುದೆಲ್ಲಿಯದೆನಗೆ ಯೋಗ ಮ 
ನೋ ವಿದೂರನೆ ಮುಂದಿರಲು ಭಾ 
ಪಾವ ಕರುಣಿಯೊ ರಾಮ ಭಕುತರೊಳೆಂದನಾ ಬಾಲಿ Il $೧ | 

ಹ ಕಾಲದಲಾನಲೊಬ್ಬನ 
ರುಸಮದ ನಾಮಾಕ್ಷರದ್ವಯ 

ದೊರಕಿದೊಡೆ ಸರವಕದಲ್ಲದ ರು ಮುಕ್ತಿವಡೆವರಿನೆ. | 
ಅರರೆ ತನಗುತ್ತ ತಿ ಸಮಯದಿ 
ನಸರಮ ಮಂಗಳ ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯ 
ದರುಶನವದೆಂತಿ2ಲಹಹ ನಮಃ ಶಿನಾಯೆಂದ 

ಇಂ 

KO 

| ೪೨ | 



ಮೂನತ್ತೊ ೦ದನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೫೧ 

ತಪ್ಪಲಂವುಜೆ ಮರಣ ತೋರ್ಕೆಯ 
ಪ್ಪ ಗೆ ನಿಷವಸ್ನಿ ಖಡುಗವು 

ನಿಪ ಸರ ಜರೆ ಜಾರು ಜೋಹುವಾ ವ್ಯಾಧಿ ಮುಖದಿಂದ fj 
ಕುಪ್ಪಡಿಸುತಿರ ಇಗಿ ಧಿಟದಿ 

ಖಪ್ಪದೇ ತ್ರಿಸಿ ರಾಮ ಹ್ 
ಸಲ್ಪ ಸುಕೃತನೆ ತನಗೆ ರಾಘೆವನಿದಿರಲಳಿವುದಿದ್ದು ೪೩ | 

ದೇವ ನೀನೆಯನಾದಿ ಪೂರುಷ 
ಜೀವಿ ೩ೀತೆಯೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ೪ ಜನಿಸಿದೆ 
೫.1 ಸ ನಿನ್ನು ವನು ಬೇಡಿದಸ್ತೆ i 

ನಗತಿಯಲ೯ಿ ತನಗೆ ಮುಕ್ಕಿ ಹ 
Ke ಬಂಡೆ ತಾನಳಿ j 
ನೀ ನಿನೋದನ ನೋಡು ತಾನೈದುವೆನು ನಿಜನದ [ 4 Re 

ಸಮಬಲವಂತನೆಂಗದ 
ಶ್ರ ೈತ್ಯನೆನುತ್ತ ಪಾಲಿಸು 

ಬಡಿಸುವ ಬಾಣನನು ಕೆಗೆ ವಕ್ಷ ಕೇಲಿತೆದ | 
ತ ಹೆ ಜಾ 

| ೪% | 
ಮುಟ್ಟಿ ಕರದಲಿ ರಾಮ ಬಾಲಿಯ 

ಸಿ ನಾ ಕನಿದೇಹವನು ನೆರೆ | 
ತೊನ್ನಿನ ನ್ನ್ನ ತೆ ದೇವ ಪತಿಯಹ ದಿವ ದೇಹನನು | 
ಯೆ ಸುಕ್ಕ ತಿಯೊ ಬಾಲಿ ರಾಘವ 
ತೊಟ್ಟಿ $d ರಾಮನು : 
ಮುಟ್ಟ ೈದಾಕ್ಷಣ Re ರ್ಗೆ ದೊರಕುನಡೆ 

rk 

| ೪೬ || 



೧೫೨ | ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕಿಷ್ಟಿಂಧಾಕಾಂಹೆ 

ಸತ್ಯ ನಿಧಿ ರಘುನಾಥನಮೃ ತದ 

ಹೆಕ್ತವ ಬಾಲಿಯಮನು pe 

ಮುಕ್ತಿಯಾಯಿತು ಸದ್ಯದಲಿ ಕಹಿದೇಹವಾಕ್ಷಣಕೆ || 

ಮತ್ತದಾರಿಗು ಸಡೆಯಜಾರದ 

ನಿತ್ಸವಾದಾ ಪರಮಹಂಸರ. 
ಗತ್ಯಧಿಕ ದುಲ ೯ಭವಕೈದಿದನೊಂದು ನಿಮಿಷದಲಿ' ॥ ೪೭ |; 

ಸಂದವಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಧಿ ಮೂನ 
ತ್ಲೊಂದು ಸು ಟಃ ಯ ರವಿಗಳೆ | 

ವ ಂದದೊಳ ಳು ವೇದಗಳು ಕೂಡಿದ ಲೆ ಕೃಕೊಂದು ಯೆ | 

ಎಂಸುವಗೆಲನ ಹ ಹೈದಯಕಮಲದ | 

ಮಂದಿರದಿ ಬೆಳಗುವ ಚಿದಾತ್ಮಾ 

ನಂದಗುರು ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೃಸಿಂಹೆ ಜಯ ಶರಣು || ೪೮ | 

ಅಂತು ಸೆಂಧಿ ೩೧ ಕೈ ಸದ ೧೩೯೦ ಕೈ, 

ಮಂಗಳಮಹಾ ತ್ರೀ ಶ್ರೀ ತ್ರೀ 



| ಪ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 

ಮೂವತ್ತೆರಡನೆಯ ಸಂಧಿ: 

| ತಾಕಿಗೆ ಹಿಫೋಷಸೆದೇಶ, ಸುಗ್ರೀವನ ಕಭ್ಬಾ ಭಿಷೇಕ 

ಸೂಚನೆ ॥ ತಿಳುಹಿ ತಾರೆಯ "ರಾಮಚಂದ್ರನು 

ಬಳಿಕ ಸುಗ್ರಿ "ವಂಗೆ ಪಟ್ಟ ವ 

RR ಲಕ ಬಡಿ ಸಹಿತ” ವೊಫ್ಟಿ ದನಾ ಪ್ರವರ್ಷಣದಿ. | 

ಸದ ॥1 ಅಸ 3 ಮೇಯನೆ ಅದಿ ಿ  ತೀಯನೆ 

ಸುಪ್ರ ಭಃ ಚಿದಾತ ರೂಪ ಹನೆ | 

ನಿಪ್ಪಸಂಚೆ ನಿರಾನಲಂಬನತರ್ಕ ಗೋಚರನೆ | 
ಸುಪ್ರಸ ನ್ಸಾ ಂಬುರುಹ ನಿಧಿ io” 

ವಪ್ರಲಾಂಛನದಿಂದಲೊಪ್ಪುವ | 
ಕಲ್ಪತರುವೆನಿಸಿರ್ದ ರಾಮನೆ ಬಿಡದೆ ಸಲಹೆಮ್ಮ oll 

ಬಾಲೆ ಕೇಳಾ ರಾಮ ಶರದಲಿ 
ಬಾಲಿಯಳಿದುದ ಕಂಡು ಕಸಿಗಳು 

ಘೂಳಳಿಡುತ್ತೋಡಿದವು ಕಿಷ್ಕಿಂಧಿಗೆ ಮಹಾಭಯದಿ | 
ಹೇಳಿದರು ನೆಣರೆಯಿಡುತ ತಾರೆಗೆ 
ಕಾಳೆಗದಿ ಕಪಿಯಳಿದನಲ್ಲಿಂ 
ಮೇಲೆಯಂಗದನಂಗರಕ್ಷೆಯ ಯೋಚಿಸೀಕ್ಷಣನೆ . ॥೨/ 



ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕಷ್ಟಿಂಾಕಾಂಡ 

ಬಾಗಿಲ ಕದನ 

ಶೆ Bi »೦ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕರೆದಾ 

pe ಗಳೆ ಪ್ರಂಡ ರಕ್ಷೆಗೆ ಸುತ್ತ ವಾನರರ ॥ 

ಆತೆವಾಳಿರನಿ3ರಿ3 ಸುವನ್ಯರು 

ಜ್ಯ ಪ ಸಟ್ಟಿವು ಯಿಂದರಾ ಚರರು | 2. || 

ಅದನು ಕೇಳುತ ಹಾಟ್ 

ಉದರ ತಳತಾಡಣದಿ ಥೊಪ್ಪನೆ 

ಬಿದು2 ಬಿದ್ದಳು ಶೆಶ್ಚಿ ನೆನುತವೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಮಂಡೆಯಲಿ. | 

ಸಜೆದುಕೊಂಡಳು ತಲೆಯನೇ ಕಂ ; 

ಗದನ ಮಾತೀ ರಾಜ್ಯ ಧನ ಸಂ 4 

' ಫರವನೇತಕೆ ಪತಿಯೊಡನೆ ಸಹಗಮಕೆ ತನಗೆನು ತ ' |೪॥ 

ಎಂದೊರಲುತವೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಮಂಡೆಯ. 

ಉಷ ಬೇಗದಲಿ ಲ 

ಏಂದೆಕೆಗೆ ಬಂದೀಕ್ಷಿಸಿದಳಾ ಪತಿಯ ಕಳೆವರವ | 

ರಲತ "ಕು ತದಿ | 

ುಂದವೋಲಿಹ ಶವನ ಕಾಣುತ | 

ತಂಡಿ ಹಾ ನಾಥ ಯೆನುತೆಡೆಗೆಡೆದಳಂಥ್ರಿಯಲಿ | ೫ | 

ತೋರಿ ಕರುಣ ನಿಲಾನಿಸುತ್ತಾ 

ರಿ ನುಡಿದಳು ರಾಮ ತನ್ನನು 

ರಲಗಿನಲಿ ಕೊಲ್ಲು ಬಾಲಿಯ? ಕೊಂದ? ಪರಿಯಲ್ಲಿ | 

ಇರುವೆನು ಪತಿಲೋಕಕೆನ ನು 

ಹಾರತಕನೆನ್ನಾ ಛೆ ನಾಗೆ 

ಓಜ 5) ಗನಿ ಸುತು ಲವರೇಶವಾನುಳಿಯೆ | ಸ್ತಿ [| 

ಸಾ 

ಕೂ 

NRT: ೬.೧. SP SUA SM SRN Served 



ಮೂನಕ್ತೆರಡನೆಯ ಸಂಧಿ. . ೧೫೫ 

'ಹಂಡತಿಯನೆಗಲಿದ್ದ ದುಃಖವ 

ಕಂಡುಬಲ್ಲೆ ಲೆ ರಾಮಃ ತನ್ನ ನು 

ಒಿಂಡುದರಿದೈ ದಿಸಿಜಿಯಾದಣೆ ಬಾಲಿಯೊಡಫೆನ್ಸ್ಸ {| 
ಪಂಡಿತನೆ ಸ ಸಿಸುದಾನೆದ 

ಖಂಡಸಫಲ ನಿನಗುಂಟು ರಾಜ್ಯದ 

ಮಂಡಲವ ಸುಖದಿಂದ ಕೊಡು ಸುಗಿ ಗ್ರೀವಗೊಲವಿನಲಿ ॥೭॥ 

ಎಂದಳಾ ಸುಗಿ ೀವಗಕಟಾ 

ಹೊಂದೆ ಬಾ ಇಲಿಯನ್ನು ರಾಘವ 

ವಿಂದ ಸಹ ಸುಖ ರಾಜ್ಯವಾಳು ಸ ಪತ್ನಿ ಸಹಿತದಲಿ 4 
ಎಂದು ಹಳೆನಿಸೆ ತಾನೆ ಕಡು ಕೃಷೆ | 

ಮಿಂದ ಕೇಳಿ ಮಹಾಮನೆಸ್ವಿ ಮು 

"ತಂದ ದಯದಿಂ ಸಂತವಿಸುತಿದ್ದನು ರಘೂತ್ತ ೦ಸ Jot 

ತತ್ವನಿಜ್ಞಾ ನೋಪದೇಕವ 
ವಿತ್ತು ಕಳುಹಲು ರಾಮಸೆಂದನು | 
ವ ರ್ಫರಲ್ಲಿ ಕಳವೆ ಶೋಕದ ಸುಸು ॥ 
ಸಚ ತನಾಕ್ಯೆ ನ ನತಿಯ ದೇಹದ 
ಫಿತ್ತರದ ಪತಿ ಜೀವನನೋ ಹೇ | 
ಫಿತ್ತೆ ರನನುಳಿದನ್ಯ ನಿಲ್ಲೆಲೆ ತಾಕಿ ಕೇಕಿಂದೆ | 

ದೇಹನೇ ಸೆತಿಯಾದೆಡಿದೆಲಾ 

ಹುರದ ಜಡ ಪಂಚ ಭೌತಿಕ 

ಸೋಹೆಯಿ:0ಂ ತ್ವಜ್ಮಾಂಸ ಯಲುನೆರ ತೊಗಲು ರಕುತ ಸಜೆ (| 
. ಖೇಹೆ ಕಾಲಾಧೀನೆ ಕರ್ಮದೆ 

ಸಾಹೆಚರ್ಯದಲುದಿಸುತಳಿವುದು 

ಷೀ ಹೆಳನಿಸುವುದೇಕೆ ಮುಂದಿಕೆ ಕಾಣುತಕಟೆಂದೆ ॥೧೦॥ 



ಆಲ್ಲದೆ ಜೀವಾತ್ಮನೋ ನಿಜ 
ಕ ಹಿ 

ದಸ್ವಭಮನೆಂತಾದಡಾತಂ eS 

ಣಂ ಹಿ ಖಿರಾಮೆಯನು ತಾನೊಂದು ಕಾಲದಲು | 

3 ನಾನವ ಜನಿಸಲಳಿಯನು 

ಸಬೆಯನು ಪುರುಷ ನಾರಿಯತಿ | ಚ 
ಮೇಣ ನಪುಂಸಕನು ತಾನಲ್ಲ ಕೇಳಂದೆ |೧೧ | 

ಬರ್ನಿಸಿದೆ ನಿಷಯದಲಲಾಹಕ ನಮಲನದ್ವಯನು. || 
೧ 

ನನ ಶಾಂಶಜಾ ವ ಸುಖರಸ 
ಇ. 

ಇ 

ಹರ್ನತೋಪಮನಜಚಲ ಶುದ್ಧನು ಬದ್ಧ ಸುಖವಮಯನು [| 

ನಾರಿ ನೀನೆಂತಳುನೆಯನಗೆನೆ 
ತಾರೆ ನುಡಿದಳು: ರಾಮ ದೇಹ ಐ 

ಚಾಡಿಸಲು ಕಾಹ್ಟೊೋ(ಸಮಲವಾ: ಜೀನನೆಂಬನನು | 

ಶೋರ ನಿತ್ಯ ದಾತ ಒನಾದಡ 

ಬಾರಿಗೀ ಸುಖದುಃಖ NE ವಿ 

ಕಾರೆ ಮೊದಲಂಗೆಲ್ಲ ತನಗಿದ ತಿಳುಹು ತಿಳಿವಂತೆ . | | 

ಶನ್ನ ವರಲಿದೆ ವರವಾ ಜೀವಾತ ವೆಂಬನನ It ಸ ಬಿ “ಕ್ರ 
ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವಲಜ ಶತೆಯಲೇ 

ಹ ನ್ಟ 

ಓಿರ್ಣಯದಿ3 ಪರಿಕಿಸದೆ ಹೋಗದು ಯೆಂದನಾ ರಾಮ | ೧೪ fy 
ವಧಾ. ದ ರ್ ನ್ನು ವಾತಾ 



ಮೂವತ್ತೆರಡನೆಯ ಸೆಂಧಿ 

ನಿಷಯವನು ನೆನೆನನಗೆ ಕನಸಿನ 

ನಿಷಯವೇ ರೂಪಾಗಿ ಕಾಂಬಂ 

ತಸಮವಾಗಿಪನಾದಿ ವಿದ್ಯಾ ನ ಇಸನಾತ್ಮಕದ || 
ವ್ಯಸನ ಬಂಧನಲಾತ, ತಾನೀ | 

ಪುಸಿಯೆನಿಪ ಸಂಸ್ಸುತಿಯೆನಿನ ನೆರೆ 

ಮುಸುಕಿ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಸಂಕುಲದೊಳಗೆ ತೊಳಲುತಿಹೆ 

ವನ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 

ಮನವೆ ಕರ್ಮಾಧೀನವೆಂಬುದು 

ವಮುನನೆ ಜೀವನ ರೂಸನಲ್ಲಡೆ ಬೇಕೆ ರೂಹಿಲ್ಲ ॥ 

ನುಮಯನು ತಾ ಮನದ ನಾಸನೆ 

ಯೆನಿಪ ವಿಷಯವನ್ಯೈದೆ ಸಂಸ್ಕ ತ್ರಿ 

ಹೊನಲೆ ಶೊಳದ್ದಹೊಯೆಂಬ ಸರಿಯಲಿ ಕಾಣಿಸುವನೆಂದ 

` ಮನದ ನಂಬಂಧಾದಿ ನಿಷಯಗ 

ಳನುಪನಮುಗೆ ಹೊರದಡೆಯು ಸಾಕ್ಷಿಯ 
ಡೆನಿಪ ಸಂಮ್ಮಂಧದಲಿ ತಜ್ಜೀವನವೊಲಿವತಿಹನು | 
ಎನಿಪುದಕೆ ದೃಷ್ಟಾ ಸರ್ 

ವಿನುತ ಶುದ್ಧ ಸ್ಫೈ ಟಕ 

ಜ್ಚನಿತ ಬಣ್ಣ re) ಸ ರಕ್ತಾ ದಿಯಲಿ ತೋರ್ಪಂತೆ 

ಬುದ್ಧಿ ನೊದಲಾದಿಂದ್ರಿಯೆಂಗಳ 

ಹೊದ್ದಿ' ತತಾ )ನೋಪ್ಯ ಗುಣವಾ 

ಗಿದ್ದಡವರ ವಿಕಾರೆ ಭಾವವು ಬಲಿವುದಾತ್ಮ ಂಗೆ | 
ಶುದ್ಧ ನೆಂಬುದೆ ಮರೆದು ನಿಷಯದ 

ಬದ್ಧ ದಲಿ ಬಿಗಿವಡೆದು ಸಲೆ ಕ | 
ರ್ದುದ್ಧಯ ದಲೋರಂತೆ ತೊಳಲುತ್ತಿಹೆನು ಕೇಳೆಂದ 

೧೫೭ 

os | 

॥ ೧೬ | 

| ೧೭॥ 

॥೧೮॥ 



೧೫೭ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾವಣಾಯಣ ಕಿಪ್ಟಿಂಧಾಕಾಂಡ 

ಮೊದಲು ಸಂಕಲ್ಪದಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ 

ಳೊದಗದೀ ಮನನಾಯಿತಲ್ಲಿಂ 

ದದರ ಮೇಲಾನೇಕ ಕರ್ಮಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣದಿಂದ ॥ 

ಸದಮಲಾಧಮ ಮಧ್ಯವೇನೆಂ 

ಬುದರ ದೆಸೆಯಿಂ ಶುಕ್ಲ ಲೋಹಿತೆ 

ಕದಕು A ಪ್ಲವೆನಿಸ್ಪ ಸತ  ರಜಸ್ತ್ಯ ಮಗಳೆಂದ 

ಈ ಸರಿಯೆ ಕರ್ಮಗಳ ಗುಣನಿಡಿ 

ದಾ ಪರಿಯಲೆನೆ ನಡೆದು ವಿಷಯದ 

ತೋಪಿನಲಿ ಬಿಗಿವಡೆದು ತಾನೇ ವಾಸನಾಯುತದ | 

ಲೋಪ ನಾನಾ ಸಾಧ್ಯ ವಿದ್ಯಾ 

ರೂಪಿ ತಾನಿರ್ದಭಿನಿನೇಶದಿ 

ಭಾಪು ಮರುಳುದಿಸುವನು ಮಾಸನೆನಿಡಿದು ಕೇಳೆಂದ 

ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾಲದಿ ಮರಳೆ ಪೂರ್ವದಿ 

ತೊಟ್ಟ ವಾಸನೆ ವಿಡಿದು ಮರಮರ 

ಕನು. ಕಲ್ಪ ವು ಸಂದಡೂ ಜನಿಸುತ್ತ ಲಿಹನಾತ್ಮ | 

ಮುಟ್ಟಿ ಕೆಸಮೇಲೈಥುತಿಷ್ಟಾ 

ಕಟ್ಟ ತೆಯ ಘಟ, ಸೂತ್ರದಂದದ 

ಲೊೊಟ್ಟಿವಿಸದೀ ಜನನ ತಿನ ಕೋಟ ಕಲ್ಪದಲಿ 

ಎತ್ತಲಾನೂ ಪು ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮದ 

ಸತ್ತ್ವ ಮೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ದಡನರಿಂ 

ಗುತ ಮದ ತತ ಂಗನೆಹದಾ ಸಾಧುನೆಂಬನರು ॥ 

ನಿತ್ಯವೂ ಮಧ್ಭಕ್ತಿ ೫ ಶಾಂತ ಸಿ 

ಚಿತ್ತ ರಾಗಿಹರವರ ಸೇವಾ 

ಸಕ್ತಿ ಯಲ್ಲಿರಲೆನ್ನ ಭಕಿ ಯೆ ಮಾರ್ಗವಸುಜಿಂದ 

| ರ | 

| ೨೦ [| 

| ೨೧1 

| ೨೨ | 



ಮೂನೆತ್ಕೆರಡನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೫೮ 

ಮುರ್ಲಭವು ಮತ್ಕಥೆಯ ಕೇಳವು. 
ದೆಲ್ಲವಕ್ಕಲೆ ತಾರೆಯದರಿಂ 
ದಲ್ಲದೇ ನಾಯಾಸಮದ್ರೂನನನು ನರಿ ತಿಳಿವ || 
ಸಲ್ಲಲಿತದಜ್ಞಾಾ ನ ಸೇರುವ 
ಬಲ್ಲ ಗುರುನಿನ ಕರುಣದಿಂದಲ್ಲೆ | 
ಯಲ್ಲನಿಸುವುದು ವಾಕ್ಯದರ್ಥ ಜ್ಞಾ ನವಾಕ್ಷಣಕೆ ॥ ೨೩ ॥ 

ದೇಹವಿಂದ್ರಿಯ ನಿಷಯ ವಾಯು ಸೆ 
ಮೂಹವಂತಃಕರಣದಿಂದಲು | 
'ಬಾಹಿಯಾತುಮನೆಂದು ಕಂಡಾ ತದಭಿಮಾನದಲಿ | 
ಮೋಹವಡೆಯದೆ ಬಳಿಕ ತಿಳಿವನು 
ಸೂೋಹಮೆಂದು ನಿರಾವಲಂಬ ನಿ 

ರೀಹ ಸತ್ಯಸ್ವಾನುಭವ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ರ ನಿಜನದವ | <9 | 

ನಿತ್ಯನದ್ವಯ ಶಾಂತೆನಿರ್ಮಲ 

ವೇಕನಮಾಯನಕ್ರಿಯ 
ಯಾದಿ ವಿಲಕ್ಷ ನಿಷ್ಫಳ ನಿರಜ ನಿರವಂದ್ಯ | 

ಗಗನ ಶರೀರ ಚಿನ್ಮಯ 

ದೂರನೆಖಂಡ ಶಾಶ್ಚತ 
ಸ್ತು ತಾನೆಂದರಿದು ಸದ್ಯನ್ಮುಕ್ತನಹನೆಂದ {| ೨೫ | 

೫ 
el 

(: 

ಇ 
ಈ 
ಅದಿ 

ತ್ರಿ 
ಡು 4 2 

ತ್ರ 

ನಾನು ನಿನಗಿಂದಿದುವೆ ಸತ್ಯ 

ಜ್ಞಾ ನವಿಡಕೆನವರಶಲನು ಸಂ 
'ಧಾನಗುಂದದೆ ತಿಳಿಯೆ ಕಳಿವರು ಸಕಲ ದುಃಖನನು |] 
ಏನುವಾಯಸವಿಲ್ಲದೆನ 
ಧ್ಯಾನ ಕೀರ್ತನ ಸೇವೆ ಕೂಡುವ | 
ತಾನೆ ಶೋಕವಿನಾಶ ಪರಮಾನಂದ ನಿಜನದವ | ೨೬॥ 



ದುಃಖ ಸಂಜನಿತ 

ರಾಮಾಯಣ ಕಿಷ್ಟಿಂಧಾಕಾಂಡ 

ಸ ಭಿ @ 
ಹಹ 

ಗ 

ನಿನಗೆಂದುದೆಲವ' ಲ್ 

ಪಿಳಿ ಶುದ್ದ ಬುದ್ದಿಯ dk 

ಗಾ 
ಗೆ 

PbS sd tal 
340103೪೭ ಅಡಗ ಯಗ) ಲ್ಯ 

ನ
ಾ
 

ಚ
 

5]
 

೫ 

ಇ
 

ಇ 
* 6)
 

| 
ಬ 

2 
ಇ
 

a)
 

ಇ
 

(
ಬ
 

ಕ
 

1
 

2 
9 

(2
 

3 
{©

 
Hs
 

ಇ
 

(,
 

| 
ಗ
ಿ
 

್ಯ
E 

» 
IE
 

1)
 

2 
|
 

ಸೀ
 

Yo
, 

ಇ
 

9
0
 

ಇ
 

ಗು
 

ೌೈ
ಟ್
ಬಿ
 

ಸ
ಿ
"
 
H
B
 

E
n
 

2 
B
E
R
N
 

>
 
ಇ
 

ಪ್
ರ 

3
2
 

3
 

Ye
 

1
 

ಳ್
 

ಬ
 

4 
P
a
 

ಗ3ಡ 
ಕ್ವ 

ಆ.
» 

12
. 

2
%
 

ಔ%
 

ಟ್
ರ 

ಆ
ಕ
 

1
 

ತ
 

3
 

4
3
5
 

೫ 
0
 

a4
 

1
1
4
0
 

॥ 
ಚ್

ಟ 
L
e
 

(
 

¥ 
| 

p
e
 

v
2
 

3
3
 

‘
+
 

)3
 

ತ
 

3
 

(1
 

WO
 

ಡಿ
 

3 
ಕ
 

2 
ಬ 

1ರ
 

ಬ) 
ಜ್ಯ 

ಸೆ
 

ಭು
 

SY
 

E
Y
 

3
3
 

[
i
 

ಎ
ಡ
್

 

ತ
ೆ
 

4
 

೬3
4 

೪
a
 

A
 

ಡ
ಿ
 

3
 

}
 

3
ನ
ೆ
 

$ 
೫
 

8
 

1
]
 

ಗ
 

(ಡ
ೈ 

ಟಿ 
Hse 

ಬ್ಬ ನಿದ್ದನ್ನ | 

ದಿ ದೇಹಾಭಿಧಾನದಲ್ಲಿ 

ಡಿನಂತೆಂ 

ನಖದುಃಖವಳಿದಾ 

ಮು 
ಟೆ 

ಕೋ 

ಜ್ 

ತಪ್ 

eA 
[A 

€ಜೆಸುತಿರುತ ದೇಹಾ 

ಗಣ 

ಸಾಮಿ 
hs 

ಲ 
ನ್ಡ rE 

ಢ್ 
ಸಾ 

"or 

ಅ ಇ ನಿ 
CesT ಟ್ಯ 

ಕಾಲ ಜಾಣೆ ಓಬ್ಬ ಹಿ 

ಧು ಆ 
u 



ಮೂವತ್ತೆರಡನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೬೧ 

ಆತುಮಾನುಭನಸ್ರಮಾಣ 
ಖ್ಯಾ ತ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಯಲಿ ಜಯ ಬಂ. 

0 ಬಿಟ್ಟು ಕಲ ಬಸವಳಿದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ || 
ಇತನಿಲ್ಲದ ನುನೆಯೊಳಸ್ಟ್ 

ಜ್ಯೊ ತಿಯಂದದ ಜೀವ ಮುಕ್ತೆ ಯ 
ನಾತುಮ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸಂಗದ ಮಾತ ಕೈದಿದಳು |।೩೧॥[ 

ಅಚ್ಚರಿಯೆ ಮರೆದೊಮ್ಮೆ ರಾಮನ 
ಸಚ್ಚರಿತ ತನ್ನಾ ಮವನು ನರ 
ರುಚ್ಚೆರಿಸೆ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕುಕಿಯನು || 
ವಚ್ಚ ಲೈ] ದುವರೆನಲು ಸಾಕ್ಷಾ 
ದೃಚ್ಚುತ ತ್ರೀ ರಾಮ ಮುಂದಿ 
ಟೈೈಚ್ಛ ರಿಸಲದ ತಾರೆಗಾಗದೆ ಜೀವ ಮುಕ್ತಿಯದು las | 

ಕೇಳುತವೆ ಸುಗ್ರೀವನಾ ತ್ರೀ 
ಲೋಲ ವಕ್ಫ್ರೋಂಗಳಿತದಮೃತವ 
ಸಾಲೆ ಕರ್ಣದಿ ಕುಡಿದು ಕಡಿದಜ ತಾನೆ ಬಂಧನವ ॥ 
ಶೀಲಿಸುತ ಚಂಚಲವನಳಿದಿಕೆ 

ಮೇಲೆ ನುಡಿದನು ರಾಮನಾಶ್ರಿತ | 
ಪಾಲಕನು ತಾನಾಗಿ ಸುಗ್ರೀವಂಗೆ. ಕರುಣದಲಿ: | ೩೩ || 

ಆತನನು ತತ್ತು ತ್ರ ಸಹಿತ ಕು. 
ಲೋಚಿತಕ ಕ್ರಮವೇ ತಪ್ಪದೆ 
ನೀತಿಯಿಂ ಸಂಸ್ಕರಿಸು ಬೇಗೆನಾ ಜ್ಞ ಯಿಂಬೆನಲು [| 
ಆ ತಥೇತಿಯೆನುತ್ತ ಬಲ ನಿ... 

ಖ್ಯಾತ ವಾನರರಾದ ಸಹಿತವೆ 

ಯೋತ ಪುಸ್ಪಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿಯ ಶವವನಿರಿಸಿದರು. | ೩೪॥ ಕಯ ಸ ಎಮ ಸಜ ಎರು ಭು ಸಾಮ 

1 ತೈ (ಖ) 



೧೬.೨ 

ಭೇರಿ ದುಂದುಭಿ ಘೋಷ ರಾಜುಪ 

ಚಾರ ಮುಖ್ಯದಿ ನಿಪ ಷ್ಟ ಮಂತ್ರಿ ಕು 

ಮಾರನಗಂದ ತಾರಿ" ವಾನರ ಮುಖ್ಯ ಯೂಧಸರು 

ಪೌರಜನನೆಲ್ಲವರು ೬ ಕ್ಟ 

ದಾರುಸೇಯಃ ಪ್ರೋಕ್ತ ವಿಧಿಯಲಿ 

ಸೇರಿಸಿದರಾ ಬಾಲಿಯೂರ್ಥ್ವಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಸ್ತುತಿಯ 

ಮಿಂದು ಹರಿಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ 

ದು ರಾಮನ ಹೊರೆಗೆ ಚರಣ 

ದ್ವಂದ್ವ ದಲಿ ಮಯ್ಯಿ ಕ್ಲೆ ಪೂರ್ಣನಮುನೋನುರಾಗದಲಿ 

ಎಂದನೆ ಸ್ತ 0 ರಾಜ್ಯವ 

ನಿಂದು 4... ೫04%. ಪು 

ರಂದರೋಪಮ ಸಂಸದನ ನೀನಾಳಬೇಕೆಂದ 

ದಾಸ ನಾ ನಿನ್ನ ೦೪ ಗೆಲೆ ಜಗ 

ಧೀಶ ಲಕ ಕ್ರ್ಮಣನಂತೆ ಸೆ ಸೇನೆಯ 

ನಾ ಸದಾ ಮಾಡುತ್ತ ಬದುಕುನೆನೆನಲು ನಸುನಗುತ 

:ಸನಾಡಿದೆ ನೀನು "ನಾನೇ 
(ಶ್ರವರಿಯೆಲು ಸೆಂಶೆಯನೆ ಮ 

ಸಿಕವ ನೀ ಧೀರ ದೇಳೆನ್ಸಾಜ್ಜೆ ಯಿಂಜೆಂದ 

ಟು 

ಹ ಪಟ್ಟಣದಿ ರಾಜ್ಯಾ ಭಿಷೇಕದ 

ಫಟಿ ಳೆಯ ನೀ ಧರಿಸು ನಗರವ 
“ಚ 
ಬ 

ಕಟ್ಟಿ "ರಲೀಕ್ಷಣನೆ FB, 

ಸ ಬಾರೆಂಗದಗೆ ಯುವರಾಃ ಧಿನತ್ಯವನು 

ಬಸನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರುಷನೆ ತಂಜಿಯಾಜೆ ಯಲಿ . 
ಗ 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕೆಸ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡ 

| ೩೫ | 

| ೩೬ | 

| ೩೭ [| 

U3] 



ಮೂನತ್ತೆರಡನೆಯ ಸಂಧಿ 

ನಾನು ಹಕ್ಕಿರೆ ಶಿಖರ ಸರ್ವತ 
ಸಾರುವಿನೆಲಿಹೆ ತಮ್ಮ ಸ ಸಹಿತವೆ | 

ಮೊನೆ ನರ್ನೋತ್ಕಾಲನಿದು ಕಳಿವನ್ನೆ ಯತ ವನು fj 
ನೀನು ಮರೆಯದಿರಿನ್ನು ಔಲದಿನೆ ' 

ಸೋನೆಗಳಿವನ್ನಿ ರು ಪುದಿ ಮ 

ನಾ ಆನೀ ಸೀತೆಯನರಸ ಸಬೇಕೆಂದನಾ ರಾಮ 

ಎನಲು ಸಾಷಾ ಸಂಗದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸಿ 

ದನು ರಘೂತ ಶರ 321029 

ತನಗೆ ಬೇರೀನೂ ಸ್ವತಂತ್ರನೆ ನಿನ್ನ ನೇಮದಲಿ [| 
ಅನುಕರಿಸುವೇನೆಕುತ. ಲಕ್ಷ್ಮ ೨೦ 

ನನು ಕರೆದು ಕೊಂ್ಳೊದಿದನು ಸಂ 

ಜನಿತ ರಾಮಾನುಗ್ರಹದ ಸಿದ್ಧಿ ಯಲಿ ಸುಗ್ರೀವ 

ಬಂದೆನಾ ಸುಗ್ರೀವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 
ನಿಂದ ಸಹ ನಿಜಪುರಕೆ ಪೂಜೆಗ 
ಳಿಂದ ಸೌಮಿತ್ರನನು ಮನ್ನಿಸಿ ರಾಮನೆಂದಂತೆ | 
ನಿಂದಫರಸಾಗಿದ್ದೂಲಿದು 4 

ಷ್ಟಿಂಧಿಯಲಿಯಂಗದ ಸಹಿತ ಸು 

ದಾದಲಾ ಶೀಸಾನುನೊರತುಗಾವುಡೇಯೆದ 

ಬೇಗ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮ ಅ 
ರಾಘವನ ಹೊರೆಗಾಗಿ ಬಂದಾ | 
ಯೋಗಿ ವಂದ್ಯ ಗೆ ನೆಮಿಸಿಯೊಡನಿರಲಖಿಳೆ ತೇಜದಲಿ 
ಮೇಗೆ ಹತ್ತಿ ಪ್ರವರ್ಷಣಾಖ್ಯ ಮ 

ಹಾ ಗಿರಿಯ ಶಿಖರದಲಿ ವಿಸ್ತರ 

'ವಾಗಿರೆಲು ವಾಸವನು ಮಾಡಿದನನುಜ ಸೆಹವಾಗಿ. 

೧೬೫ 

9೯ | 

lwo) 

1೪೧] 

| ೪೨॥ 



೧೬೪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕೆಪ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡೆ 

ಆದರೊ ಭೊಂದಚ್ಛೆ ರಿಯ ಗುಹೆಯಿಕಿ 

ಮ ಲಸ್ಸ್ಯಾ ಹಕದ 048 

ದರಿನಿ ೦ 'ವಾತಾಕಸಾದಿಯ : ಬಾದೆಗದು ಹೊಗೆದೆ I 

ದಿರು ವನಫಲಮೊೂಲದಿಂ ಸೆಂ 

1 ವಾಸವನು ಮಾಡಲು 

ದವದಾಗಿರಲನು ಜ ಸಹಿತಳಿದ್ದನಾ ರಾಮು | ೪೩ ಗ 

ತ್ತ 

fk 2ಕ್ಕೆ ಲ 

೬೪೫೪ ಛಿ 

೬೬ © 

ಜಾ ಫಲ ಮೂಲಾದಿ ಶೋಭಿತ 

ತ್ರಮೋದದಿಂ ನರ 

ದಿನ್ನ ಜಲದಿಂ ವೌ ಕ್ಕಿಕೋಪಳ ಪಲ್ವಲಂಗಳಲಿ | 

ದಿವ್ನ ವರ್ಣ ದ ಪಕ್ಷಿ ನು ಗದಿಂ 

ಸೇನ್ಸಮಾ ನಾಯತದ ಗೀಯಲಿ 

ದಿವ್ಯ ಮೂರುತಿ ಸುಖದಲಿದ್ದನು ತಮ್ಮ ಸಹವಾಗಿ | ಛು || 

ದಶವ ಪರಿಮಿತ ಸಂಧಿಯಲಿ ಪದ 

ವಿಸರ ಮೇದದಿ ರುದ್ರ ರಿಟ್ಟ ರ 

ತಸುರಹರ ರಾಘವ "ರ್ರ ಕಥಾಮ್ನತಾಂಶರದಿ. ॥ 
ಲ 

ಸಿಯಿದನು ಕೇಳಿದೆ ಹೇಳಿದ 

ಇಸೆದು ತನ್ನ ನರೆಂದು ನೆರೆ ರ 

ಸುವ ಗುರು ವಿತಾ ತ್ಮ ಲಕ್ಷಿ ೬ನ ) ಸಿೀಹನೊಲನಿನಲಿ | ೪೫ | tl» pF ೫ 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೩೨ ಕೆ ಸದ ೧೪೩೫ ಕೈ 
4 

ಮಂಗಳ ಮಹಾ ತ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ 



| ತ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | 

ಮುತ ಒರನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ರಾಮಪೂಜಾ ಕೃಮದ ನಿನರಣೆ 

ಸೂಚನೆ | ಹೇಳಿದನು ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ 
ಲೋಲ ರಾಮನು ತನ್ನ ಭಕುತಿಗೆ 

ಮೂಲವಾದುತ್ತಮದ ಪೂಜಾಕ್ರಮವ 3 ಕರುಣದಲಿ3' | 

ಸದ. | ಮಣಿ ಮಕುಟ ಮಣಿ ನೊಸಲ ತಿಲಕದ 

ಲಣಕಿಸುವ ವರದೀಸ್ಲಿ ದಂತದ 

ಯೆಣಿಕೆಗೊಳ್ಳದೆ ಕುಂಡಲದ್ವ ಯೆ ಮಣಿಯ ಕಾಂತಿಗಳ` [| 

ಮಣಿಗಣದಿ ರಂಜಿಸುವ ನ 

ಭಣಿತೆಯಿಂ ರಾಜಿಸುವ ಕಟಿತಟಿ | 

ದೆಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ರಾಮಪದವನು ನೆನೆನೆ ಮನದೊಳಗೆ: | ೧] 

ಗಿರಿಜೆ ಕೇಳಾ ರಾಘವೇಶ್ವರ. 

ನಿರವ ಮಾಡಿದನಾ ಪ್ರವರ್ಷಣ 

ಗಿರಿಯ ಮಹಿಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಕಾಲಗಳಿಯಲಿಕೆ | 

[ಗಿರಿಯ ಮಣಿಮಯ ಗುಹೆಯಲಿರುತಾ 

ಸರುವತದಮೇಲ್ಟೆ ಳೆದ ಸಣ್ಣ ಲ ಹ ಟ್ಟ 

ವರರುಚಿರವಹ ಟ್ ನೇವಿಸುತ | ೨॥|[ 

1 ಕರುಣಿಸಿದ : (ಖ) 
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ಮೂವತ್ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೬೭ 

ಅದರಿನಿಂದಲನಾಡ್ಯ ವಿದ್ಯಾ. 
ಮದದ ಸಂಶೆಯನೆಲ್ಲನಳಿಯಿತು 
ಹೆ  ದಯಗತವಾದನಿತು ನಮ್ಮ ಕೃಪಾಕಬಾಕ್ಷದಲಿ | 

ರಮಾ ತ ದ್ವ ನಿಷ್ಠನ ನು 

ಮುದದಿ 3ನಿಮ ಒನಭಜಿನ ಮು1ವರ್ಗದೆ 

ವಿಧಿಯುತಾರಾಧನೆಯ ಕೇಳಲಿಕಿಚ್ಛಿಯಾಯ್ತೆಂದ Hay 

ನಿನ್ನ ಪೂಜಾರಾಧನೆಯಿ ಸಂ 

ಹನ್ನ ಮುತ್ತಿ ಗೆ ಸಾಧನವು ಯೆಂ 

 ಮುನ್ನತಡ ಯೋಗಿಗಳು ನಾರದ ವಾ ವ್ಯಾಸ ಮೊದಲಾದ | 
ಮುನ್ನ ಕಮಲಜ ಸಸಿತ ಹೊಗಳುವ 

ರಿನ್ನ್ನ ಬೇಕೆನಗಂವ ಹರಿ ಕರು 
ಹಾರ್ಣವನೆ ರಘುನಾಥ ಪೊಜಾತ್ರಮವನಿದನೆಂದ | 8S) | 

ವಿಪ್ರ ನೈ ಸಮುಖ ವರ್ಣವಾಶ್ರಮ 
ಕೊಪ್ಪುವದೆ ಸ್ತಿ ಸ್ರೀ ಶೊದ್ರರಿಗೆ ಸಹ | 

ಪೃದುತ್ತಮ EE ಸುಲಭನಾಗಿಹುದ | 
ಸ್ವಲ್ಪವಾದದ ಸಕಲ ನೇದದ: | 
ಲೃದಲಿ ಪೇಳಿದುದ ಸೇವಕ | | | 

ಸಿನ ನಿಮ್ಮನುಜಂಗೆ ಕರುಣಿಸು ಲೋಕ ಹಿತನಾಗಿ le [| 

ಎಂದು ಚರಣದಲೆರಗಲಾಶ್ರಿತೆ 
ಬಂಧು ಲಾಘೆವನೆಂದನನು ಜಗೆ 
ಕಂದ ಕೇಳೆನ್ನ ಮಳ ಪೂಜಾಕೃನುವ ವರ್ಣಿಸಲು [| 
'ಯೆಂದಿಗೂ ಕಡೆಯಿಲ್ಲದಡು ತಾ 
ನೆಂದಸೆನು ಸಂಕ್ಷೇನದಲಿ ಮೊದ : 
ಬಿಂದಿ ಕ್ರಮ. ಮಾರ್ಗದಲಿ ನಗನನಾ ರಾಮೆ | ೧೦ | 

ತೆಕ್ಕೆ ನ cl; 

8. 

1 ಭಜಿಸುವ ಧಾನ (ಖ) 



ಧಿಸುವದೆನ್ತನ ನು 

ಮತ್ತ ಇ ದಯದಲನು ಪ್ರತಿಮೆಯಲಾ , ಏನಸ್ವನರಿ l 
ಇಬಗಾ,ಮ ಶಿಜಿಯಂ 

| A | 

ಯಿಂ ಪೂಜೆಯನು ಮಾಳ್ಬುದು ಸಕಲ ಕಾಲದಲಿ. | ೧೨ || 

ಮೊದಲು ವಿಪ್ರರು ಜ್ ನೇ 

ಳುದಯಕಾಲ ಸ್ಪಾ ಸ ಮಾ 

ನಿಮೆ ಶರೀರವು 'ಶುದ್ಧಿ ಗೋಸುಗ ವೇದ ಮಂತ್ರ ದಲಿ | 

ವಿದಿತ ತ ತಂತ್ರವು ಸಹಿತ ತುಳಸೀ 

'ದಲಲುಳಾ ಮುಖ್ಯ ಮೃ ತ್ಲಿಕೆ 

ಯದನು ಶಾಸ್ತ್ರದಿ ತಂದು ಮಂತ್ರದಿ ನದಿಯಲೆಸಗುವುದು Jos |; 

ಡ್ಯ 4 

ಮಾಡಿ ಸಂಧ್ಯಾರ್ಫ್ಯಾದಿ ಪಿತೃವ 

ನೋಡಿ ತದ್ವಿಧಿ ತಪ್ಪದಂದಧಿ ' 

ಮಾಡುವುದು ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಿ ಸಲು || 
ವೋಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ಗುರುವ ಪೂಜೆಯ 
ಮಾಡು ವುದು ಮೊದಲೆನ್ಸ ನಲ್ಲಿಯಿ 
ಕೂಡಿ ಮದ್ದುದ್ಧಿ ಯಲಿ ಪೂಜಕನಾದ ನರನೆಂದ | ೧೪ | 



| ಮೂನತ್ಮೆ ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೬೯ 

ಯುಕೆ ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆಯಲಿ 



೧೭೦ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕಪ್ಟಿಂಧಾಕಾಂಡ [da 

ಜಲನು ಮಾತ )ನನಿತ್ತ ಡಿನಿತೆನೆ 
Dd 

ಸುಲಭ ಗಂಧಸು ಸುಷ್ಟ ಭಕ್ಷದ 
ಲೊಲಿದು ಭಕ್ತರು ತನ್ನ ಭಜಿಸಿದ ಫಲಕೆ ಕಡೆಯುಂಟಿ | 
ಸು. ಯ ಹರಕೆ ನರದಲಿ 
ಕಳಿನರಿಲ್ಲಿಯು ಸಕಲ ದುಃಖವ 
ಶಳಿನಡಿನು,ಸ ಸುರುನೆನು ಪೂಜಾಕ್ರಮನ ಕೇಳೆಂದ, 1೧೯ 

ನೊದಲು ಪೂಜಾ ದ್ರವ್ಯ ವೆಲ್ಲವ 
ನೊದವಿಸಿರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಉ | 
ಯಿದಿರೆ ಚೀರಾಜಿನ ಕುಶಾನ ಸನವಿಕ್ಕಿ ಕುಳಿತಲ್ಲಿ || 
ಹೆ ದಯ ಶುದ್ದಿ ಯ ರೇಚಕಾದಿಯ 
ಕೊರವಿಯಲ್ಲಿಂ ನ್ಯಾಸವನು ಮಾ 
ಳ್ಬು ದು ಬಿರ್ಮಾತ ನ ಕೆಯನುತರ್ಮಾತ ಗ ಕೆಯನೇದ (೬0 || 

ಕೇಶವಾದಿ ಸಮಸ್ತ ದೇವರ 
ಸ್ಯ ಸತತ್ರ ತ್ತನ್ಮೂ ರ್ತಿ ಪಂಜರ 
ಳಾ ತನ್ನ ಇಯದನೇ ಬಳಿಕ ನ ಇರ್ಕಿಯಲಿ | 
ಮಾಸವನುದಿನ” ಮಾಳ್ಳುದುದಕದ 
ನೂಸಲಿನ ಕಲಶನನೆಡಳ ಬಲ 

ಸಮಸ್ತ ಸುಗಂಧ ಪುಷ್ಪಾಕ್ಸ ಕ್ರ ತೆಯನಿರಿಸುವುದು ll 2೧ | 
ನಾಲ್ಕು ಪಾತಿ ತ್ರಿಸದೊಂದೆಡಲ್ಲಿರ 

ಬೇಕುವರ್ಫ್ಯಾಥಲಿ ಮೂರರೆ 
ಜೋಕೆ ಹಸ್ತ್ಯೋದಕಕೆ ಮಧುನರ್ಕಾಚಮನಸಕೆಂದು ॥ ತಾ ಕುಳಿತು ಹ )ತೃಮಲ ಮಧ್ಯದ 
ಬೇಕನದ್ದ ಯ ಚಿನುಮುಯನ ಜೀ 

 ಮಾಕೃತದ ದೀಜೆಚಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಳ್ಳುದಿದಿರಿದಡೆ Ns] 



ಮೊನ ತ್ಮರನೆ ಯ ಸಂಧಿ | | ೧೭೧ 

ಬೇಹೆದಲಿ ನರಿಸೊರ್ಣ ವಸ್ತುವೆ 
ಸೋಹಮೆಂದರಿದಾತ್ಮನನಯೋ oo 
ವಾಸಿಸುವುದಿದಿರು ಪ್ರತಿಮೆಯಲಿ ಮತ್ಸರಾಯಣನು | 
ಉಊಯಿತಾಸನ ಸಾ ್ ರಿಗತೋಕಿಯ 

ಪಾಹೆ ಸಾದ್ಯಾರ್ಫ್ಯಾಚಮನ ಸು 
ಸ್ನೇಹ ಮಜ ನ ವಸ್ತ್ರ ವುಪವೀಕೋತ್ತ ರೀಯಕದಿ {೨೨ | ಜ 

ಆಭರಣ ಕರ್ಸೊರ ಚಂದನೆ 
ವೈಭವಾಗರು ತೀರ ಕುಂಕುಮ 
ಶೋಭಿಕೋತ್ತಮ ಪುಸ್ಪವಾಮೋದಾಕ್ಸ ತೆಗಳಿದ | 
ತಾ ಭಕುತ್ತಿಯಿಂದಾನರಣೆ ದಶ 

ಬೇಬಿ ತನ್ಮಂತ್ರಾದಿ ನಾಮದಿ 
ಲೋಭನೋತ್ತಮ ಧೂನ ಗೋಫು ತದೀಪನೆಸಗುವುದು | ೨೪ ॥ 

ತನ್ನ ಶಕ್ಕಿಗೆ ತಕ ಪಾತ್ರ ಸು 
ವರ್ನ ನೊದಲಿಲ್ಲದಡೆ ಕದಳೀ | 
ಪರ್ಣ ಕಡೆಯೆನೆ ಭಕ್ತ ನಾನಾಭೋಜ್ಯ ಡಧಿ ಫೃತವು | ಚನ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಲು ಲಡುಕ | ಪಿ ಧಾ ವೆಣ್ಣೆ ಹೂರಿಗೆ ಹರಡಿ ಸಾಯಸ 

ಲುನ್ನತದ ಫಲ ಪಕ್ಕ ಶಾಕನ:ನರ್ನಿ- ಸುವುಜೊಲಿದು. : | ೨9; | 
ವಿಸ್ತರದಿ ನೈವೇದ್ಯ ವನು ಮುಂ 

ದಿತ್ಮು ತುಳಸೀ ದಳದ ಜಲದಿಂ 

ವಸ್ತುವೇ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ನಣವುಯೆಂಜಿಂಬುದನು ದಿನವೂ | 
ಇತ್ತಡಾ ನೈನೇದ್ಯ ತನಗೇ 
ತುತ್ತು ಗೊಳಲಿಕ್ಕೊಳಿವುದೆನ್ನಯ 
ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಹುದೊಂದೆಯುತ್ತವು ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೇಳೆಂದ 

ಕು ಪಿಯು ಪ್ರಭಾ ಯರ ಬ ವರಾ 
1ನೊನ್ಸಿ (ಖ) 

॥ ೨೬ || 
ಸಯ ವಹಸನ 



೧೭೨ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕೆಸ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಪೆ 

ಭೋಜನಾಧಿಕನಲ್ಲ ಭಕುತಿಯ 

ಭಾಜನಾರ್ಥಿಕನೀಶ್ವಂನು ವಿರ 

ನೋಜೆಯೊ ನೈವೇದ್ಯವಿಟ್ಟು ವಿಧಾನ ಮಂತ್ರೆವಲಿ | 
ತೆ wigs sd ಹೋಮನವ 

ಜನಾರ್ದನ ತುಷ್ಟಿ ಯೆನಲೊಲಿ 

ps (ಸೆ ತಪ್ಪದಗತ್ಯದುಕ್ತಕ್ರಮದಿ ಮಾಡುವುದು | ೨೭ |] 

ನಿತ್ಯ ನೈನಿತ್ತಾಗ್ನಿ A ಹಿಂದೆರ 
ಡುಕ್ತ ಸ ಯ ಕುಂಡವಿಧಿ ನ್ಫೈ 

ಮಿತ್ತಿ ಕ್ ಸವನೆ ತಾ ನಿತ ಗಿ ಯೆಫಿಸುವುದು ‘1 
ಇತ್ತೆರದಲಂದಗ್ನಿ ಮುಖದಲಿ 
ತಪ್ತಜ ಬ 8 ಸ ರೂಪ ಪನ 

ಭಕ್ತಿಯಿಂ ಮಂತ್ರೋಕ್ತ ದಿಂದಾವಾಹಿಸುವುದಲ್ಲೀ ॥ ೨೮ || 

ಮೂಲನುಂತ್ರದಿ ಹನಿ ಫು ತಾದಿಯ 
ಬೇಳಿ ತನ ನೆಯಲ್ಲಿ ಸ 
ಮೇಲೆ ತಜ್ಛಷದಲಿ ಪಾರುಷದಂಗೆ ಬಲಿಯಿತ್ತು | 
ಕೋಳುವೋಗದೆ ಹೋಮಶೇಷದ 
ಶೀಲನಿಧಿಯನು ಮುಗಿದು ತನು ಈ 
ನಾಲಿಸುತ್ತನೆ ತನ್ನಿ ದಿರು ಶತಜಪನ ಮಾಡುವುದು. | ೨೯ |! 

ಆ ನಿನೇದ್ಯವ ಬಿಡಿಸಿ ಮುಖವಾ: 
ಸಾನು ತಾಂಬೂಲಗಳನರ್ಪಿಸಿ 8 

ಇನು ನೀರಾಜನದ ಕ ಕರ್ಸ್ರರದಾರತಿಯನೆತ್ತ p 
ದಾನವಾಂತಕತೆನಿನೆನಗೆ ಸ . 

ನ್ಮಾನಿಸುತ್ತನೆ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪಕ” ed ಇಷ ಗಜ ಕ ತಾನು ಚ ನೃತ್ಯಗೀತ ಸ್ಪೋಶ್ರಸಾಶನನು. |.೩೦. || 



ಮೂವತ್ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೬೩ 

- ಅಡಿಗಡಿಗೆ ದಂಡಪ್ರ ಣಾಮವ 

ನೊಡಲನವನಿಗೆ ನೀಡಿ ನಮಿಸುವ | 

ದೊಡೆಯೆ ನಿಶ್ವಹುಟುಂಬಿ ಭಕ ಳೇ ದಾಯಕನೆ | 
ಮೃ ಡಮುಖಾ ಸಮರನಂದ್ಯ ರಾ 

ಕಡಗ ಣಿ ಸರ್ವೇಶ ie 

ಜಡನೆ) ತಾನೆನ್ನುವನು ನೀನುದ್ದ ರಿಸಿ ಸಲಹೆನುತ | ೩೧ || 

ಎದ್ದು ಮತ್ತಿದಿರಿನಲಿ ಶಿರದಲಿ 
ಬದ್ದಿ ಸುತ ಆರಯುಗವನೆಲೆ ಕರು 

ಣಾರ್ದ್ರ್ವನಯನ ಮುಕುಂದ ಕೇಶವ ವಿಷ್ಣು ವರದೇಶ್ರ ॥ 
ಅದ ಯಾಚ್ಯು ತ ರಾಮ ಮಾಧವ 

ಬುದ್ಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ವು ಪಾಲಿಸೆನುತವೆ 

ಗದ್ದ ದಕ್ಷ್: ರದಿಂದ ಹೊಗಳುವುದೆನ್ಸ ನೀಕ್ಷಿಸುತ | | ೩೨ [| 

ಕರದಿ ನ್ವ ೦೫ 'ಯನು 1ನಿ1ನ್ಪ ಯ 

ಶಿರದಿ J ಭಾವಿಸಿ 

ಶ:ಜುವೊಕ್ಳೆ ನು ನೀನೆ ಗತಿಮತಿ ತಂಜಿ ತಾಯಿಗಳು | 

ವರ ಸಖಿಪ್ರಿ 1 ಬಂಧು ಗುರುಧನ 

ಹಿರಿಯ ಸೌಖ 3ವು: ನೀನೆ ನನ್ನ ನು 

ಜೊರೆಯ ನಾನ ಘೋರ ಸಂಸಾರಾಜ್ಞಿ ಸತಿತನನು lal 

ಕರಚರಣ ವಾಕೃರ್ಮಕಾಯಕೆ 

ರುತ ದೃ ಗುತ್ತ ಗಿ ೦ಹೆ ನಾಸಿಕ 

ವರ ರಸ್ತ ಗುದ ಗುಹ್ಯ. ವಾಯುಮನಸ್ಸು ಸಹೆ ಬುದ್ಧೀ | 

. ಹರಿಪರಿಯೆಹೆಂಕಾರ ಚಿತ್ತಾ 

ಚರಿತೆದನರಾಧದ ಹಿತಾಹಿಶೆ. 

ಜಿರಡದೆಲ್ಲಾ ಕ್ಷಮಿಸು ಕರುಣಾನಿಧಿಯೆ ರಘುನಾಥ | ೩೪॥ 

4. ತ (ಖ) 

ಾಹಹುಸುಡಿದ್ಯಭಸಖಸಜು 



೧೭೪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾವಾಾಯಣ ಕಿಕ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡ ಶ್ರ ರೆ 

ಸರ್ವ ರೂಪನೆ ಸರ್ವ ಜೇತನ 
ಸರ್ವವಂದ್ಯನೆ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಯೆ 
ಸರ್ವಕರ್ತುನೆ ಸರ್ವಭತ್ರ ೯ವೆ ಸರ್ವ ಪಾನನಕಿ 
ಸರ್ವಭಾರವು ನಿನ್ನ ನನಗ 
ನುರ್ವಿ ಮೊದಲಕ್. ಭೂತ ನೀನೇ 

ಸರ್ವಥಾ ನಾ ಬೇರದೆಂಬೀ ಭ್ರವೆ: ಯದೇನಿಲ್ಲ 

ಎದ್ದು ಬಿದ್ದಡಿಗಡಿಗೆ ನೆರೆ ನಿಂ 

ದಿದ್ದು ತನ್ನಿ ದಿರಿನಲಿ ವಂದಿಸಿ 

ಗದ್ಗ ದಾಕ್ಷರ ಗಳದಿ ಹೊಗಳುತಲುಕ್ತ ವಚನದಲಿ | 
ಭದ್ರೆಭಾವರರೆನ್ನ ಲೈ ಕ್ಯ ದ | 

ಸಿದ್ದಿ ಯಿಂದಾನಂದ ಆ ಜ 

ಲನ್ಷದೇಹದಲಿರಲದೆನಗಿ ತುಷ್ಪಿ ಯಹ. ಈ ಕತ್ತಿ 

ಶಿರದ ಮೇಲೆನ ಪ್ರಸಾದವ 

ಭರಿಸಿ ಪೂಜಾಕರ್ಮವನು ಮಾ 

pr ರ್ಪಿಸಿ ತನ್ನಲುದ್ದಾ ಹಿಸಿಕೊಳುತ್ತೆ ನ್ನ್ನ || 
ಮ ಭಕ್ತರು ಸಹ ಮದರ್ಶಿತ 

ಊತ ನೈನೇದ್ಯವುಂಬುತ 

ಹಿರಿದು ಭೂತದಿ ದಯವ ಮಾಡುತ್ತಿಸ್ಸು ದನವರತ 

ಪರಿಯಲುಕ್ತ ಹ ಪ್ರಕಾರದ 

ಹ. ೫ 1 ಶ್ರ 

ದ್ಸಾ ಸರಾಯಣರಿಂಗೆ ನ ಸರದಲ್ಲಿ ನ ಹಚ್ಚ ಸೆಯಿಂ 
ದೀಪಿಸುವ - "ಸಂಸಿದ್ದಿ ಯೆಲ್ಲನ 

ಪಡೆದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನಿ ಯ 

೧ಪವೆ, ದುವರೀಕ ಸ ರಾಮ 

| 

Il a೫ | 

| a | 

ae | 

| ೩೮॥ 



ಮೂವತ್ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೭೫ 

ಮಾಡುವುದು ಪೊಜೆ ಗಳನನುದಿನ 
ಮಾಡಲಾಂದಡೀಕ್ಷಿಸುವುದದು 

ಕೂಡದಿದ್ದಡೆ ಬಿಡದೆ ಜಪಿಸುವುದೆನ್ಸ ನಾಮವನನು ೪ 
ಮಾಡಿಸುವುದರ್ಚನೆಯನನುದಿನ 
ಖೋಡಿವೋಗದೆ ಸಕಲ ಕಾಲವು | 
ಪಾಡುವುದು ಸಶ್ರದ್ಧೆ ಯಲಿ ತನ್ನು ವನೆ ನೇಳೆಂದ [೩೯ | 

ಇದು ರಹಸ್ಯದ ಸಾರ ಪಾವನ 
ವಿದು ಸನಾತನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸರ್ವಾ | 
ಭ್ಯುದಯವನು ನಿನಗೆಂಜಿನೆಲೆ ಸುಚರಿತ್ರ ಸೆ ಸೌಮಿತ್ರ | 
ಇದನು ಪಠಿಸಲಜಸ್ರ ಕೇಳಿದ 
ಸೊಡಗುಗೆನ್ಸನು ಪೂಜಿಸಿದ ಫಲ | ಸದರ ತನ್ನಯ ಭಕುತಿ ಮಾಳ್ಫಡೆ ಸರ್ವರಿಂಗೆಂದ (| ೪೦1 

ಕಾಂತೆ ಕೇಳೀ ಪರಿಯಲಾ ತ್ರಿಃ 
ಕಾಂತ ರಾಮನ ಭಕುತಿ ಮಾರ್ಗ 

ಭ್ಯಾ ಂತರದೆ ಸತ್ಲಿ ಯೆಯನತಿ ಕರುಣದಲಿ ಕಿ ತನ್ನ ॥ 
ಚಿಂಶಕರಿಗರಿವಂತೆ ಪೇಳ್ಸನ 
ನಂತನಂಶದ ಲಕ್ಷ ಗೆ ಮಗು . | ಫೆಂತೆ ದೇಖನ "ಫೋರಿದನು ಪ್ರಾಕೃತರ ಪರಿಯಲ್ಲಿ [೧ 

ಎತ್ತ ಹೋದೌ ಸೀಕೆ ಹಾ ಯೆನು 
ತತ್ತು ನಿದ್ದೆಯು ಬಾರದಂತಿರ | 
ವಿತ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಿಯಲಿ ಯಾಸಮಯದಲಿ ಪೊಂದುದಿನ | 
ಚಃ ಕೈವಂತನು .ಹೆನುಮ ಕಪಿಗಳ 
ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಸುವೀರಸು 

ವೃತ್ತನೇಕಾಂತದಲಿ ಸುಗ್ರೀವಾಂಕಗಿಂತೆಂದೆ 4 | ೪೨ | 



೧೭೬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕಿಷ್ಕಿಂಛಾಕಾಂಡ 

ಕೇಳರಸ ತವದಿತವ ಕಂಡುದ 
ಹೇಳುವೆನು ರಾಘವನ ಡೆಸೆಯಿಂ : 
ಮೇಳನಿಸಿತೀ ಭಾಗ್ಯವಾತನು ಮಾಡಿದುಸಕೃತಿಯ | 
ಖೂಳತನದಲಿ ಮರೆದಯೆಂಬಂ 

ತಾಲಿಸಲು ಕಾಣದೆ ಪರಮ ಕ 
ಲ `ಪಾಳುವಿನಲಿ ಕೃತಘ್ನ ನಾವಣೆ ಕಟ್ಟೆ ನೀನೆಂದ' Hes: 

ಮೂರು ಲೋಕದಲಧಿಕ. ನಿಶ್ರುತ - 
ನೀರ ಬಾಲಿಯ ಕೊಂದ ನಿನಣ 
ರರಿಯೇರಿ ರಾಜಸಿಂಹಾಸನದ ವೈಭವಕೆ | 
ಸೇರಿಸಿದನತಿ ದುರ್ಲಭದ ವರ 

ತಾರೆ ಹೆಂಡತಿಯಾದಳಿನಿತುವ 
ಕಾರವರಿಯದೆ ಮರೆದರಾ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂ ನನು | ೪೪ ॥ 

ಕೊಟ್ಟಿ ಶಸಥವ ಸೀತಿಯೊಯ್ತುನೆ 
ನೆಟ್ಟ ನರಸಿದು ಕೊಲುವೆನೆಂದದ | 
ರೊಟ್ಟಿ ನಿಸಿದೆಯಲಾ ಕೃತಘರದಾರು ನಿನ್ನಂತೆ | 
ಮುಟ್ಟ ಮುನಿದಡೆ ರಾಮ ಬಾಲಿಯ 

ಬಟ್ಟೆ ನಿನಗಹುದೆನಲು ನೆರೆ ಕಂ | | 
ಗೆಟು ಹನುಮನ ಮಾತ ಕಳ್ಲಿ ಂತೆಂದ ಸುಗ್ರೀವ ' esl 

ಸತ್ಯವನು ನೀನೆಂಡೆ ತನ್ನದು 
ಮತ್ತತನವಿನ್ನೀಗ ಬೇಗದಿ 

ಹಾ ಧಿ 
ಸ 

ಸುತ್ತ ಸಪ್ತದೀಪದೊಳಗಿಹ ನಾನಂರ ಪಡೆಯ: || 
ಶೆ. ತನ್ನಾಜೆ | 
ತ 

ತನ್ನಾಜೆ ಯಲಿ ಬರಿಸಲು 

ತ 
UES +] 

ಸ್ತಿ 

2 

aL 
Le (೮೬ 

ಇಗ 
ಸಾನಿರವಟ್ಟು ದೂತರ 

ಲೆಲ್ಲರ ಬರಲಡೊಂಡೇ ಪಕ್ಷದೊಳೆಗೆದ 1 ॥ ೪೬ |. 29 
[+] 



ಮೂವತ್ಮರನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಸಕ್ಸದಿಂದೊಳಗಲ್ಲಡೇ ಮೇ 

ಲಿಕ್ಭುದೊಂದರೆ ನಿಮಿಷ ತಡೆದಾ 
ಮರ್ಕಟರದಾರಾಗದೆನ್ನಲಿ ವೊದಗರಿಹರವರು | 

ತಕ್ಕವರ ಕಳುಹೆಂದು ಹನುಮಗೆ 

ಹೊಕ್ಸನಾ ನಿಜಗೃ ಹವನಿತ್ತಲು | 
ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವಾಯುಸುತರಹೆ ಹರಿ ಹರಿಯಬಿಟ್ಟ 

ನಾಯುವೇಗದಿ ನಡೆವರನು ಸ 
ತಾ ಿ ಯುತರನನೃತಿಮ ಪರ್ವತ 

“ಕಾಯ ಸನ್ನಿಭ ನೀರ ಕಪಿಗಳ ಕರೆದು ಹೆನುಮಂತೆ | 
ಬಾಯಮಾತಿನಲುಡುಗೊರೆಯನು 

ಶಿಯವನು ನೆರೆಮಾಡಿ' ಕಪಿಗಳ | 
ರಾಯನಾಜ್ಞೆ ಯೆನುತ್ನ 'ಕಳುಹಿದನಾ ಹೆರೀಶ್ಚರನು | 

 ದೇವಗಣನೆಯ ಸಂಧಿ ಪದಗಳು . 

ದೆೈವರೊಳು ದೇವೇಂದ್ರಕೊಡಕೆ ಗು. 

ಣಾಇವಳಿಗಳಿದ್ದಂತಿದನು ನೆರೆ ಭಕುತಿಯಿಂಜೊಲಿದು | 
ಆನನೋದುವ ಕೇಳುವನು ರಾ 

ಜೀನಲೋಚನನವರ ಕರುಣದಿ | 
ಕಾವ ಗುರು ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೃಸಿಂಹೆನನನರತ 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೩೩ ಕ ನದ ೧೪೮೪ ಕ್ರೈ 

ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ 

೧೭೭ 

| ೪೭ ॥ 

| ೪೮ || 

Ye | 



ಮೂವತ್ಮಾಲ್ಕ ನೆಯ ಸಂಧಿ 

ತಫಿಸಡೆ ಸಹಿತ ಸುಗ್ರೀನ ರಾನುನ ಬಳಿ ಬಂದದ್ದು 

ಸೂಚಕೆ | ಬಂದುರಾಘನನಾಜ್ಞೆ ಯಲಿ ಕ 
ಷ್ಟಿಂದಿಗಾ ಸುಗ್ರೀವ ಮುಖ್ಯ ಜ್ರ 

ನೀಂದ್ರರನು" ಕರೆಜೊಯ್ದನಗ್ರಜನೆಡೆಗೆ ಸೌಮಿತ್ರ | 

ಪದ | ಚಾರು ನಯನಾಂಬುರುಹ ವದನದ 

ಹಾರಕೌಸ್ಲುಭ ಕಿರಿಟಿ ಕುಂಡಲ 

ಸೇರುರದಿ ವನಮಾಲೆ ರಂಜಿನ ವಾರಿಜದ ಮನೆಯ ॥ 

ಸಾರಿ ಫೆನೆನರ ಹೊರೆವ ಭಕ್ತರ 
ಭೂರಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಕರುಣಾ 

ನಾಗರನೆ ಮರೆವೊಕ್ಕೆ ರಾಮನೆ ಸಲಹು ಕರುಣದಲಿ | ೧॥ 

ಹೇಳು ಪಾರ್ವತಿ ರಾಮನಾ ಗಿಠಿ 

ಶೈಲಮಣಿ ಗುಹೆಯೆಲ್ಲಿರಲು ನರ 

ಶೀಲೆಯಿಂ ರಾತ್ರಿಯಲಿ ಸೀತಾ ನಿರಹೆಶೋಕದಲಿ | ' 
ಹೇಳಿದನು ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೆ ನೋಡಾ 
ಖಾಲೆ ಸೀತೆಯನೆಳೆದು ರಾಕ್ಷಸ | 
ಖೂಳನಗಲಿಸಿಯೊಯ್ದ ನಕಟಕಟೀವೆನಿೆಕೆಂದ sl 



ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕಷ್ಟೀೀಧಾಕಾಂಡ ೧೭೯ 

ಸತ್ತಳೋ ಮೇಣುಳಿದಳೋ ತ 
ನ್ನ್ನ ತಃ ತೃಮಾಂಗನೆಯೆಂಬ ನಿಶ್ಚಯ 
ವತ ಲಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತೆನಗೊಬ್ಬೆ ೦ದನತಿ ಫಿ ಬಯನು 4 
ಎತ್ತ ಲಾದರು ಜೀವಿಸಿದಳೆಂ 

ದುತ್ತ ಮೃನು ಹೇಳಿದನು ನಿಶ್ಚಯ 

ಪೆತ್ತಲಿಹಳೆಂದರಿಯಬಾರದಲಾ ಶಿನಾಯೆಂದ {a ff 

ಜೀವಿಸೆಲ್ಲಿಹಳೆಂದು ಹೇಳಿದ 

ಡಾವದುಸ್ಸ ಹದಲ್ಲಿರಲಿ ನಾ | | 
ಜೀನಿಯೆ; ಸಿತವೆಡಬ್ಲಿ ಮುಧ್ಯದ ಸುಧೆಯ ಕಲಕ್ರನನು ೪ 
ಹೇನತೆಗಳಾಹರಿಸಿದಾದದಿ : 

ಇವುಗಳ ಹದ್ದೊ 45 ಹರಿಯಲಿ 
ಜೀವ ಸಹ ನೇದುನೆನು ದನುಜರನೆಂದನಾ ರಾಮು |೪| 

ತನ ಮ್ಮ ಕೇಳ್ಳೈ ತನ್ನ ಭಾಷೆಯ 
ನೆಮ ವನೆಯೊಯ. ಚ ಕುಲಸಹ 

ನಿರ್ಮುಲನ ಮಾಡುನೆನು ತತ್ಸು ತಪೌತ ರನು ದಹಿಸಿ 4 
ಸಮು ಒಖದಿ ಭಸುಮವನೆ ನ 

ಯೊಮ್ಮೆಯರಸದೆ ಹೋಯ್ತ ಲಾಹಾ | | 
ಕಮ್ಮಜಣಯೆ ರೂಷದ ಕಣಿಯೆ ವರಮಣಿಯೆ ಹಾ ಯೆಂದ ||೫ | 

ಇಂದುಮುಖಿ ಹಾ ದಿವಿಜವೆ,ರಿಯ 
ಮಂದಿರದಲಿಹೆ ವಿಧಿಯೆ ನಿನಗೆ 
ಸ್ಪೃಂದನೀಕ್ಷಿಸದೆಂತೊ ದೇಹನ ಧರಿಸಿಹೆಯೊ ತನಗೆ. | 
ಚಾದ್ರ ಕರ ರನಿಕಿರಣದಂತಿದೆ 

ಮಂದ ಮಾರುತ ಸುಡುತ ಬೀಸುವ 
ನಿಂದಿದಾರಿಂಗುಸುರುವೆನು ತಾನೆಂದನಾ ರಾಮ ln - 



ಸಿ ಇೆರಣ ಕರದಲಿ ಜಗ್ಗ 

ವರು ಭವೆಯನು ಸೋಂಕನಿನ್ಸ್ಹಾ 
ರಜುಮೆಯಂ ನೋಂಕಿದದೆ ಶೀತಳವಹುದು ಶನಗೆಂದ. ॥ 

ಹಿ; ೫ ee ಅ. ಜಿನಗೆ ಸುಗ್ರೀವಾಂಕ ಬಂದೆ 
ನ 2 H ಹ ಜಣ ಸರವೀ ಹ ಯ ನೋಡನು 

*ಸ್ಟೃ 

ತಿ 3 ಜಹಾ 
| ' 

ನಪುದಯವ ಮಾಡಿದನೆ ಯಾರಿದ್ರೇನು ಫಲನೆಂದ | ೭ 

ys ಊರ pl ಮೇಗೆ 
ನಿಮ 27ಿರ್ನೀವಂ? ನೌ ಖು ೦ W¥ | ಹ 

ತ ಚಕ್ಕ ನಾ ಇ, ಜ್ ನಿ 
ತಿರು ಬ ಶಿ ಒೂ ಸ ತ್ ಜ್ರ ಕ್ ಇರ್ಯ ರಾಜೂ 

`ಈ ಪದ ನಾರಿಯರೊಡನೆ. ನಿಜಪುರದಿ |] ಸನಂ ಹಾ ಮ 

oe ಸ್ಥ! Pe ಜಾ 3 

[ಶಿ ಡ್ 

ಗೀನೆಗಳಿದರು. ಬಾರಬಂತೆಲೆ ಶರದು ಖುತುವೆಂದ | ॥| 

RL 

ಮಾತ ಹೊಟ್ಟು ಕತಘೆನಾ i ಬ ಘೈೈನಾದನು | 
ಪಾತಂಯನೀಕ್ಷಣವೆ ಕೊಲುವೆನು ಬಾಲಿಯಂದದಲಿ || 
ಅತನುನ್ನ ತ ಬಂಧು ವರ್ಗವು 

ಯಾತ ಸಹನವಾಗೆಂದೆನುತೆ ರೋ 
ಪಾತಿಕಯದಿಂ ರಾಮನಿರೆ ಕಂಡೆಂದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣನ | | 

ಶಾಸನಿಯರಿಗೆ ಕಡಿದವನ ಬಡಿಸುವೆನೆನುತ್ತೆ ‘I 
ಆ ಖಡುಗ ತೂಣೇರ ಸಶರಾ | 
ನೇಕವನ, ಜಾಸು ೈತಿರುತಿಕೆ 

ವಂದ್ಯನು ಕಂಡು ಕರದಿಂತೆಂದನನು ಜಂಗೆ Hoo 
ರಾರಾ ವಾವ 1 ತೆನಾಮಯದವದಿ ನಾರಿಯರೊಡನೆ ಪುರದಿ (ಖ) 



ಮೂನತಾ ಲೃನೆಯ ಸಂಧಿ : ೧೮೧ 

ಮಗನೆ ಸುಗಿ ೀವನನು ಕೊಲದಿರು 
My SN ಸಖಿಯೆಲಾತನ 

ಗೊಗುಮಿಗೆಯ ಕೋಸದಲಿ ನುಡಿ ಬಾಲಿಯ ಪರಿಯಲಸುವ | 
ತೆಗೆನ ರಾಘವನೆನ್ನು ವಾತನ | 
ಬಗೆಯೆನೆಲ್ಲವ ತಿಳಿದು ಬೇಗದಿ 
ಮಗುಳೆ ಬಾ ಬಳಿಕೆಲ್ಲ ಯತ್ನ Pa I ೧೧] 

ಎಂದಡಾಗಲೆನುತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 
ನಂದು ವೀರಾವೇಷ ವಿಕ ನ್ 
ದಿಂದ ಧನುಶರ ಸಹಿತಲತಿ ನೇಗದಲಿ ನಜಿದಾಗ 1 
ಬಂದನಗೈ ಜನಾಜೆ ಯಲಿ ಕಿ ೨.46 

ಗ 

೩ ೦ದಿಗಾ ಕಸಿಕಟಿಕನೆಲ್ಲವ 
ನೊಂದು ನಿಮಿಷದಿ ಸುಟ್ಟುರುಹುವತ್ಯುಗ್ರ ಕೋಪದಲಿ ॥೧ | 

ಧಿಟಿವೆ ರಾಮಗೆ ಗಿರಿಜೆ ಕೇಳಿದು 
ನಟನೆ ಮಾತೃವಲಾ ನವಿಚಾರಿಸೆ | 
ಸಟುತರದ ಸ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಸುಖಮುಯ ನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಿ ಶೆ | 
ಸ ನ ನಯನೀ 
ಕುಟಿಲ ಮಾನವನಂತೆ ಶೋಕಿಸಿ | ಸಟೆಯಲೆಂಬನು ಸೀತೆ ಹಾ ತನ್ನೆಗಲಿದ್ಯೆ ಯೆನುತ 1೧೩] 

ದೇಹೆ ಬುದಾ ಸದಿಗಳ ಮೊರಿದ 
ಬೇಹೆವೂ ಯಾ ಕಾರ್ಯನಿಲ್ಲದ 
ನೋಹ ರಾಗಾದಿಗಳ ಹೊದ್ದದ ಶುದ್ಧ ಚಿಕುಮಯಗೆ | 
ಬಾಹಿರದ ಸುಖದುಃ ಖವೆಂತ ನಿ 
ರೀಹನದ್ವಯನೇಕ ನಿಷ | 

: ತ್ಯೂಹ ಕು ಸೂರ್ಣ ಪರಾತ್ಮರೂಪಿನಲಿ |೪| 



೧೮.೨ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ a ಕಿಪ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡ 

ಅಜನು ಬೇಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಸಿನಿ ಗೆ 

pe ಮಾಡಲು ಮುನ್ನ ದಶರಥೆ 

ಜಿಸಿದದ ನೆರಿ ಇಲಿಸಲಾಗಾಮಿಕದ. ಕಲಿಯುಗದ | 

ಚತರ ಸುಚರಿತ್ರ ಕಥೆಯಿಂ 

ಬ್ರಜಿನ ನ ಜಾ ಬಡಿ 
| 

ಭುಜವೆಂಡುಂಜಿಸೆದ | ಮ 
ರಾಮ || ೧೫ | 

ನೀತಿ ನಡೆತುಡಿಗಳಿಗೆ ತೋರುವ 

ನೋತು ಕಾಮಕ್ಕೋಧ. ಲೋಭಾ 

ವ್ರಾತೆ ನೋಹಿಯ ಪೋಲು ತದ್ವ್ಯ್ಯವಹಾರ ನರ್ತೆನೆಗೆ | 

ಆತು ತತ್ಯಾ ರೋಚಿತಾಂಗವ 

SNE ಕರಣಂಗಳಿಂ ಗಿರಿ | 

ಜಾತೆ ಕೇಳೈ ಮಾನವಾಕೃತಿನಿಡಿದು ಪಂಮಾತ್ಮ || ೧೬ | 

ತಾನು ಗುಣರಹಿತಾಶ್ಮ] ನಾದಡು 

ನಾನವಿಧದನುರಕ್ತ ನಂತಿತ್ 

ಸ್ವಾನುಭವ. ಫಂ ಶಕ್ತಿಜ್ಞ್ಞಾ ನ ಸಾಕ್ಷಿಕನು ॥ 

ಜೆ ಗುಣಲೇಪ ಹೊದ್ದನು | 

ತತ ಶಿ ಹೊರದಡೆಯು ಕೇ 

ಳೈ 4. ನಿರಂಜನ ಶುದ್ಧ ನಿಮಲಾಕಾ
ಶದಂದದಲಿ lel 

ಕೆಲಬರೆಂಬರು ಭಕ್ತಿಯಿಂ ಲಿ 

ರ್ಮಲರಿಸಿಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು 
| 

ಗಳಿತ ವಾಸನರಾದವರು ಸ ಸನಕಾ
ದಿ ಯೋಗಿಗಳು | 

ಚಲಿಸಿ ಸೆದಂತರ್ನಿಷೆ 
ಯಿಂದವೆ 

ಸಲೆ ನಿಣ್ಗಾನವ ರಾನು ನಿಜಮೃ ತ್ರಿ 

| ಗೊಳೆಗದಲ್ಲದ ವಸ್ಸುವಹೆ ಟದ ನ ಹೈನುಯನೆಂದು 
| ೧ | 



ಮೂನತ್ನಾಲೃನೆಯ ಸಟ | ೧೮೩ 

ಲೋಕದನುಸರಣೆಯಲಿ ತೋರಿದ 
Py ಕಳಳ ಮಾಯಿಕ 
ನಾ ಕೃ ತಿ ತ್ಯಯ ನಿರಾಮಯ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಜೇಸ | 
ಸೋಕಿ BC nd ಚಲಿಸದೆ | 

ಸಾಕಲೋಸುಗ ಜಗೆದನೆನ ತಾ | 
ರಾಕ್ಮತಿಯ ನಟಸುವನು ಸಲೆ ಸದ್ರಕ್ಷಣಾರ್ಥದಲಿ tH ೯ 

ಕಾಂತೆ ಕೇಳ್ಳೆ ಭರದಿ” ಆ 
ದಾಂತಿಕಕ್ಕೈತೆಂ' ದ3 ಲಕ್ಷ್ಮ! 

pe ಕೋನನು ತೀವ್ರ ಸೆ ನಿಂತು ಗರ್ಜಿಸಲು | 
೦ಶರಂಗದಿ ನಡುಗಿ 1 | 

PSN ಕಾಣಕ್ಕ ಕೆಲಿಕಿಲಿ | 
ಸುಂತೆ ಹೆಲುಜಿರಡೇರಿದವು ಪರ್ನತವ ಬೇಗದಲಿ li ೨೦ ॥ 

ಕೊಂಡು ಶಿಲೆ ಪಾದಸಗಳನು ೫34 
ಕೊಂಡಿಡುತ. ಕಪಿನಿಕರ ಬರೆ ಕಿಡಿ: -. | 
ಕೆಂಡನಾದವು ಕಂಗಳಾಗಲೆ ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಗೆ |. 
ಭಂಡರಾದೆವೆ ಭಾಷೆನುತೆ ಕೋ 

ದಂಡಕೇರಿಸಿ ಶರವೆನೀಗಳೆ 

ದಿಂಡುದಠಿನೆನು ವಾನೆರರ ಮೂಲನನು ಸಹಿತೆಂದ so | 
ಅದನು ಕಂಡಂಗದನು ಬೇಗದ 

ಲಿದಿರು ಬಂದಾ ಲಕ್ಷಣಂ ಗಾ 
ಭ್ಯು ದಯ. ಬುದ್ಧಿ ಯಲುಳೆ ವನು ಕಪಿನೀರರನು. ನಿಲಿಸಿ |] 
ಸರಮಳನೆ ಬಳಿತೃದಿ ಬಿದ್ದನು. 
ಹದದಿ ದಂಡದೆವೋಲು ಬಳಿ ಕಂ 
ಗದನ ಕರುಣದಲೆತ್ತಿ ತಕ್ಕ ಸಿದನು ಸೌಮಿತ್ರ | ೨೨ | 

ದೌಲಾ ರಾವಾ 



೧೮೪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡೆ 

ಬಾಗಿದೆ, | ಯಂಗದಮವಕ್ಯ ಮ 

ಬಾಗಮನವನನು ತ ತಡೆಯದೇನೈ ಈ | 

ಹೊ:ಗಿ ಸುಗ್ರೀವಂಗೆ ಕೋಪ ನ ತನ್ನೆ ೀಯೆಜೆಗೆ | 

ರಾಘವನು ಕಳುಶಿದ್ದ ಬಂದಿಹೆ 

ಭಾಪು ಮರಿದಿರಬೇಡ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಜ. 

ಕೋಪತಾಮ್ರಾಕ್ಷದಲಿ ಬಂದಿಹ 

ಕೀ ಪುರಿಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆನಲು ಭಯದಿಂದ ಕ hj 

ತಾಹದಲಿ ಮಂತಿ (ಶನಗ್ಗದ ) 
ನ್ಲೈಪುಣತೆಯನು ಬಲ್ಲ ಹೆನುಮನ | 

ssi IN 

ನೋಪಚಾರದಿ ಕಕಿದು ನುಡಿದನು ಕಾರ್ಯ ಸಂಗತಿಯ 1೨೪ 

ಹೋಗಿ ಬೇಗೆಂಗದ ಸಹಿತ ನೀ 

ನಾಗರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕೋಪದ | 

ಬೇಗೆಯನು ತಗ” ರುತ ಕರತಾ ಸೆಂತವಚನದಲ್ಲಿ | 
ಮೋಗನಾಗದ "ಪೋಲು ತಾನೆನ 

ಲಾಗಲೆಂದು ಸ ಷ್ಟ 

ಗಶ್ರಯನನ ತನ್ಮು ನೆಡೆಗಂಗದನು ಸಕ್ವಾಗಿ | .೨೫ | 

ಬಾಗಿದರು ಲಕ್ಷ ಒಣಿಗೆ ನಿನಯದಿ 

ಸ್ಟಾ ಗತೋಕ್ತಿ ಯಲೇಂದನೆಕೆ ಗುಣ 

ಸಾಗರನೆ 3 ತ್ರ್ಪಸಿದ್ಧೈ ಭೃತ್ಯಾಸುಬೂಗದಲಿ ' 1 

ಹೀಗೆ ನೀ ಹೊರಗಿಹರೆ ನಮ್ಮ ನೆ 

ನಾಗು ಮಾಡಿದೆ ಕರ್ತುಗಳು “$6 

ಕಾಗಿ ಕಾಂಬರೆ ಪ್ರೆರವಿದಾರದು ನಿಮ್ಮದೆಲೆ ಯೆಂದ | ssl 



ಮೂನತ್ಕಾಲನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಶಂಕಿಸುತ ನಿಲಲೇಕೆ ಜೇಗೆಣಳ 

ಯಿಂಕೆ ಚಿತ್ತ ಸುವುದು ಕನಿಗಳು 

ಮಂಕುಗಳಲೆಃ ನಾವು ಬಲ್ಲೆವೆ ನೀತಿಗೀತಿಗಳ || 

ಕಿಂಕರನು ಸುಗ್ರೀವನಾತನ 

ಪಂಕಜಾಕ್ಷಿಯರನು ಸಹಿತ ಕಂ 

ಡಂಕಿಸಿದ ಕಾರ್ಯನನು ಬಳಿಕಾವಾಚರಿಸೆಯೆಂದ 

ಎನುತ ಹೆಸ್ನವ ಹಿಡಿದು ಭಕುತಿಯ 

ಲನುಪಮನನಾ ವಾಯು ನುತ್ರನು | 

 ವಿಫಯದಿಂ ಬರುತಿರಲು ಮೆಲ್ಲನೆ ರಾಜಗೃಹೆಕಾಗಿ || 
| ಕನಕತಮುಯದಟ್ಟ್ಯಾಲ ಗೋಪುರ 

ತೆನೆಯ ಚಿತ್ತರರಚನೆ ಕೊತ್ತಳ 

ನಿನುತರೆಂಬಣಿ ಕುದುರೆಗಂಡಿಯ ವಿಭವವನು ಕಂಡ 

ಕೋಟಿ ಕೊತ್ತ ಳವಂಕ ವಜ್ರಕ | 

ಮಾಟಿ ಬೀಯಗ ಲಾಳ ವಿಂಡಿಗೆ 

ನ” ಟಿಕದ ಬಲುಸೂತ್ರ ರಾಟಿದ ಮಕರೆ ಬಬ್ಬಿಗಳ || 

ಕೋಟಿರದ ಗುಹೆ ಚಿಬುಕ ಡೆಂಕಣಿ 

ನೂಬೆನಿಷ ಕಪಿಯೂಥಪರ ಹರಿ 

ದಾಟಿ ವಿಭವವ ಕಂಡು ತಲೆದೂಗುತ್ತ ನಡೆತಂದ 

ಸುತ್ತ ರಚನಾಶೋಕೆ ಶೈಲದ 

ಚಿತ್ರರಚನೆಗಳಿಂದ ಪುರವು ನ 
ಗುತ್ತಿರಲು ತೋರಣ ಪತಾಕಾದಿಗಳ ವಿಭವದಲಿ ॥ 

ಅತ್ತಲಂತಃಪುರದಿ ತನ್ನಯ 

ಮತ್ತಕಾಶಿನಿ ತಾರೆಗೆಂದನು 

ಮತ್ತೆ ತಡೆಯದೆ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷ ಣಿನಿದಿರುಗೊಳ್ಳಿನುತೆ 

| ೨೭ | 

| ೨೮] 

| ೨೯ ॥ 

| ೩೦ | 



೧೮೬ 

ಫಂದಿಸ್ಸೈ ಲಕ್ಷ ಒನೆ ಕೋಷನ
 

ನೆಂದು ಸುಗ್ರಿ A ಸಳುಹೆ ನಗು. | 

ತಿಂದುಮುಖಿ ' ನಡುರಾಜ ಭವನದ ಲಿದಿಸುಬಂದಲ್ಲಿ ॥ 

ನಿಂದಿರಲು ಸರ್ವಾಭರಣೆ ಸ | 11 

ಮ ಂದ ಮದ ರಕ್ತಾ ಂತನೇತ್ರ ದ 
ಶ್ರ 

ಹೆಂದಳತಿ ಎನೆಯದಲಿ ಪ್ 
ಲಕ್ಷ್ಮ! ಣಗೆ 

ಸಾಹಿ ಪಾಲ ಸುಭಕ್ತವತ್ಸಲ 

ನೀಬಿಕನೆ ಕಡು ಕೋಪ ಮೇತಕೆ 

ದ್ರೊ ಯೇ ಸುಗ್ರೀವ ನಿಮ್ಮ ಯ ಭೃತ ತ್ಯಭೃತ್ಯನಲ | 

ಸೀಪಕ್ಕದದೆ ವಿವಿತು ಧಿನವು ಸ 

ಮೂಹ ಶೋಕದಲಿದ್ದ ನಿಮ್ಮಿಂ 

ದೀ ಹದದಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾರಣ ಮನೆಯಲಿಹನೀಗ 

ರಕ್ಷಿಸಿದರೆಲೆ ಲೀನಿವನ ಕಡ 

| ಸುಖನಿತ್ತು ಮನೆಯಲಿ 

ಸುಕ್ಬುತನದಿಂ ನಿಷಯಭೋಗದರಿದ್ದವನೆ ಯಲ್ಲ | 

ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಲುಬಲಾಧಿಕ 

ತಕ್ಕ ಕಪಿಗಳ ಕರೆಯ ಕಳುಹಿದ 

ಲೆಕ್ಕದಿಂ ದಶ ಸಾವಿರವನವರಿನ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ 

ಪರ್ವತೋಹೆಮ ಕಷಿಗಳೆಲ್ಲರೆ . 

ಸರ್ವಥಾ ಕರಿತಂದಡಾಕ್ಷಣ 

ಸರ್ವಬಲ ಸಹ ಬಂದು ಲಂಕೆಗೆ ಧಾಳಿಯನು ಕನಿಸಿ [| 

ಉರ್ವಿಸುತೆಯನು ಬಿಡಿಸಿ ರಾನಣ 

ದುರ್ವಿನೀತನ ಬಲಸಶಿತಶ ಕೊಂ 

ದರ್ವ ಸಪ್ಮಕ ಕುಲಜ ರಾಮನ ಭೃತ್ಯ ನೆನಿಸುವನು | 

ಇತ ರಾಮಾಯಣ ಕಷಿ ೇಧಾಕಾಂಡ 
ಶಿ 

ದ 

| ೩೧ |. 

| ೩೨ | 

| ೩೩॥ 

lawl 



| ಮೂನತ್ನಾ ಲ ನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಇಂದು ನೀನೊಡಗೊಂಡು ಕರೆದ 
ಬಂದ ಕಸಿಪಡೆ ಸಹಿತ ವಳಯಿಂ 
ಕೊಂದು ಕ್ಷಣವನು ಚರಿಸಿ ರಾಣೀ ದಾಸಿ ಪುತ್ರರನು ॥ 
ತಂದೆ ಕರುಣದಿ ನೋಡಿನಡುಗುತ 

ಪಿಂದಿಹಾ ಸುಗ್ರೀವನಭಯಾ 

ನಂದ ಕರವನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಜಯಂಗೈಯ್ಯ ಬೇಕೆನಲು ॥ ೩೫ || 

ನೀವು ಮನುಜರೆ ಶಿವಶಿವಾ ನೆತ 

ಪಹೇನಗೋದ್ವಿ ಜ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥ ಕ್ಸ. 

ತಸ ಜಗತ್ರಯೆ ದುರ್ಫಿಕೀ "೫ಕೆರು || 
ನಾವು ಬಲ್ಲೆನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯ 

ಭಾವವರು ನಿಮ್ಮೊಲನೆ ತಮ್ಮೆಯ 

ಜೀವನೆಂದಳು ತಾರೆ ತಾರಾಸಕಿ ಮುಖಾಕಾಕೆ (೩೬॥ 

ಎನಲು ಕೋಪವನಡಂಗಿತುದಕವ 

ನನಲನಲಿ ಶಳಿದಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 

ಗನುನಯದಿ ಮುಂದೈದಿದಳು ಸುಗ್ರೀವನೆಡೆಗನಳು. | 
ವನಿತೆಯನು ತೆಗೆದನ್ನಿ ಮನ್ನಿಸಿ | 

ದನು ಬಳಿಕ ಹನುಮಂತರಂಗದೆ 

ಪನು ಕರೆದ ಲಾಗಿನಲಿ ಹೊಕ್ಕನು ನೀರಸೌ ಮಿತ್ರ | ೩೭] 

ಬರಲು ಸೌನಿತಿ ಯನು ಕೆಂಡು 

ಪ್ರ ರಿಸುತಿರೆ ಸುಗ್ರಿ ದ ಭಯದಿಂ .: 

ಸ ಲಕ ಕ್ಷ್ಮಣತೆಂದನೆಲೆ ದುವೃ ತ್ತೆ ರಾಘನನ | 

ಮರೆದೆಯಾ ಬಾಲಿಯನು ತ 

ಶರವು ನಿನ್ನನು ನೋಡುತಿಡೆಯದು | _ 4 
ಮರೆಯೆ ಬಾಲಿಯ ಹಥದಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುನೆ ನಾನೆಂಜಿ | ೩೮॥ 



೧೮೮ | ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾವಫಾಯಣ ಕಿಪ್ಟಿಂಧಾಕಾಂಡ 

ಎಂದ ನಿಷ್ಠುರ ವಚನವನು ಕೇ 

ಳೆಂದನಾ ಹನುಮಂತನೇನನು. | 
ತಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಾದ ಭಕುತಿಯಲಿ || 

ಸಂದಿಹವೆ ನಿನ್ನಿಂದಧಿಕನಿವ 

ನೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಮರೆಯದೇ ರಘು 

ನಂದನನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚೆಂತಿಸುತಿಪ್ಸನನವರತ 

ನೋಡು ಸುತ್ತಲು ಕೋಟಿಕೊತೆ ಶ್ರಳ 

ಬೀಡಿನೆಲಿ ಸ ನಾಯಕ 

ವಾಡಿ ಕಪಿಗಳ ಕೋಟಿ ಕೋಟಗಳ್ಳೆ ದಿ ಬಂದಿಹುದ | 

ಪೌಢತೆಯಲೆ ಬರನು ಕರೆಯಿಸಿ 

ಯು ಭ್ರೂ 

ರೂಢಿಸುತೆಯನುವಹ ಪ್ರಬುದ್ಧನೆ ನೀರಸುಗ್ರೀವ 

ಹೆನುಮನೆಂದುದಕೇಳಿ ಲಕ್ಷ ಣಿ 

ಮನದಿ ನಂಬುತ ಕೋಪವಲಳಿದಿಕೆ 

ಯನುಸಮನು ಸುಗ್ರೀವ ಪಾದ್ಯಾರ್ಫ್ಯಾದಿಕವ ಹಿಡಿದು 

ವಿನಯದಿಂದೈತಂದು ಪೂಜಿಸಿ 

ದನು ನಮಿಸಿಯಾಲಿಂಗಿಸುತ ನಿಜ 

ಮನವ ಹದುಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತಿ ಂತೇೇದ ಸು ಗ್ರೀವ 

ರಾಮ ನೀ ರಕ್ಷಿತನು ನಾಕಿಳೆ 

ಯಾ ನ ಮಹಾತ್ಮನ ಭೃ ತ್ಕ ನಾನೊ 

ಸ್ವಾಮಿಗೆನ್ನ CN ನಿನೋದನೆಲ | 
ಕೇಮವನು ಮೂಜಗಳೆ ಮಾಳ ೈನೆ 

ನಾಮಯೆನು ನೆರೆ ಮುನಿಯೆ ಕೋಕ | 

ಸ್ತೋಮವನು ನಿಮಿಷಾರ್ಧದಿಂ ಗೆಲಲಾರನೇ ಯೆಂದ 

| ೩೯] 

| ೪೦ | 

y 

1 en fl 

| ೪೨॥ 



ನೂವತ್ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೇಥಿ ೧೮೯ 

ನೋಡಿದಡೆ ಬೊಮ್ಮಾಂಡ ಕೋಟಿಯ 
ಕೂಡೆಯಂಕುರಿಸುವುದುಪೇಕ್ಷೆಯ 

ಮಾಡಲೈಸ ಸುವುಜೊಂದರಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ಶತಕೋಟ ॥ 

ಗೂಢ ಮಾನುಸನಾದ ಪರಿಯದೆ 

ನಾಡು ಶಿವಶಿವ ಬಹುದೆ ದ್ರೆ ವದ 

ಕೂಡೆ ಮಂಹೆತ್ತಣದು ತನಗೆರೆ ತಂದೆ ಕೇಳೆಂದ fs 

ಆವನೊಲನಿನದೃಷ್ಠ ಸ್ಟರಹಿತರಿ 
ಗಾವಗೌ! ಕತ ನಿಶಯವು.. 

ಜಾವುಳದ ಜಡನಿದ್ರೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಕಲುಷಗಳು. | 

ಭಾವಶುದ್ಧ ನಿಶೀನ ವೈರವು 

ಜೀವದಲಿ ನಿರ್ದಯನ ಪಿಶುನಭು 

ತಾನಮಾನವು ಸೇರುವುದು ಹರಿ ವಿಮುಖರಿಂಗೆಂದ ‘1 ew] 

ಮತ ತ್ರ ದಾನನ ತರುಣ ವುಳ್ಳ ಥ್ರ 

ಸತ ಫದಮಧಾತೃ ತೃಶಾಂತಿ ವಿ 

ರಲ ಭಕ್ತಿ ಎಲ ಮೃದುನುಡಿ ದಮವು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ | 

ಚಿತ್ತದಲಿ ನಿಷ್ಠಲುಷ ಸ ಪರದ 

ಮೈತ್ರಿ ನಿಷ್ಠ ಜಂ ನ ಗುಣ ಸುಡ 

ರಿತ್ರವೆ 
ಲ್ಲವು ರಾಮನೊಳವುಳ್ಳಿ ವರಿಗಹುದೆಂದ (೪೫ | 

ಅರಸಿ ಕಾಣದು ಯೋಗಿಗಳಮತಿ 

ಯೊರಳಿ ಕಾಣವು ವೇದನುಸ್ನಕ 

ವರಸಿ' ತನ್ನನು ಕರೆದು ತಳುವಿದನೆಂದನೇ ತನ್ನ | 

ಮರೆವನೇ ಕರುಣಾಳುವನು ಕನಿ 

ಯೆರೆಯನೆಂದೀ ಹೊತ್ತ ಹೆಮ್ಮಿನು 

ಜರಿಯಲೇತಕೆ ಬೇಗ ಹೋಗುವವೀಕ್ಬಣದಲೆಂದ | ೪೬॥ . 
'ಳಸನಾಕುನೂಖಾನ ಹಂಡಿ 

1ನಗೆವು (ತ). 



೧೯೦ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕಿಷ್ಕ್ರಿಂಧಾಕಾಂಡ 

ದನುಜನಾಂತಂಗೇನು ಗಣ್ಯವು 

ವನಚರದಲಹದೇನು ಕಾರ್ಯವು 

ಮನು ಜನಾಟಿಕ ಮಹಿನುನೆನುತಿರಿ ನುಡಿದ ಲಕ್ಷ ಕ್ಸ್ಮನು || 

ಮನಕೆ ತರಬೇಡಾನು ನುಡಿದಿ 

ದ್ವನುಚಿತನಡೀಕ್ಷಣನೆ ಹೋಹವೆ 

ಜನಪ ರಾಘವಸೊಬ್ಬ ನೇ ಸಂಸ. 'ವನದಿ 

ಎಂದಹೇಳೆನು ತೇರಿದರು ಸು 

ಸ್ಯಂದನವ ಲಕ್ಷ ಡಿ ಸಹಿತ ಕನಿ | 

ವೃಂಡವೊಡನೈ ತೌ ಸಮುದ್ರ ದನೋಲು ಗರ್ಜಿಸುತ | 

ದುಂದುಭಿಯ ಭೇರಿಗಳ ಕಹತೆಯ 

ಗೊಂದಣದ ಬಹುವಾದ್ಯದಬ್ಬರ 

ದಿಂದ ದಿಸೆ ಮಾರ್ಮೊಳಗೆ ನಡೆದುದು ವೀರ ವಾನರರು 

ಸತ್ತಿಗೆಯ ಚಾಮರ ಮರಾಳದೆ 

ಮೊತ್ತದೊಕ್ಕೊಶ್ತುಗಳ ನೀಜನ 

ಹೆಸ್ತ ಡಲಿ ಕೆಲಕೆಲವು ಕಪಿ ಕರಡಿಗಳು ಮೇಲೆ ಲೆ 

ಸುತ್ತ ಸುಳಿದಂಗದೆ ಹನುಮಕೆ ಇಡ . 

ಹೊತ್ತಿಸಿ ನಡೆತಂದು ಕಂಡರು 

ಚಿತ್ತಸಾಕ್ಷಿಕ ರಾಮಚಂದ ನ. ದೂರದಿಂದಿದಿರ 

ಇಂಡರಾ ಗಿರಿಗುಹೆ ಬಾಗಿಲ 

. ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ಶಿಲಾತಳದಲಾ 

ಖಂಡಮಹಿಮನ ಚೀರವಸನ ಶ್ಯಾಮ ಕಾಯೆನನು I 

ಮಂಡೆಯಲಿ ಸುತ್ತಿರ್ದ ಜಟಿಗಳ 

ಪುಂಡರೀಕದಳಾಭ 'ನೇತ್ರದ 

ಖಂಡ ಕರಳೋಟ ಪ್ರಭಾ ಭಾಸಿತ ಮನೋಹರನ 

| ೪೭ |. 

1೪೮] 

॥೪೯| 

moll 



ಮೂವತ್ಕ್ಯಾಲನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೯೧ 

'ಡಾರು ಗಾತ್ರದ ಮುದಿತ ವಕ್ರದ 

ಪಾರಸರ್ವಾವಯದ ಶೋಭಿಯ 

ಮಾರ ಶೆಶಸನಿ ಭದಿ ನೀರಾಸನದ ಮೇಲಿರಲು ॥ 

Rs ವಿರಹ ಚಿಂತಾ : | 

ಪಾರವಶ್ಯ ದವೋಲು ತೋರುತ 

ಹಾರಯಿ ಸುತಿರೆ ಸುತ್ತ ಮೃಗಪಕ್ಷಿಗಳನೀಕ್ಷಿಸುತ | ೫೧ || 

ದೂರದಲಿ ಕಾಣು ತ್ರ ರಾಮ ಪ 

ಬಾರನಿಂದನ ಧಿಗಿಲನಾ. ಹೊಂ | 

ಹೇರನಿಳಿದರು ಭಕಿ ಕೈಜೇತನ ಚರಣ ಸಭ್ಯ್ಯು ತರು { 

'ಧಾರುಜಿಗೆ ಮೈಯ್ಯ ಕ್ಫುತ್ಸೈೆತಂ 

ಪಾ ರಮಾನತಿಯಂಘ)ಯಲಿ ವಿ | 

ಸ್ಲಾರಿಸುತ್ತೆರಗಿದರು ವರ ಸುಗಿ ಸವ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ೫೨ || 

ಸಂದನಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಧಿ ಕೈತಿಗಳ 

ಪಿಂದನೊಡನಿದ್ದಂದದಲಿ ಪದ | 
ಬಂಧವೈವತ್ತೆರಡಿದನು ಭಕುತಿಯಲಿ ಕೇಳಿದಡೆ || 

ಎಂದು ತನ್ನ ವರೆಂದು ಕರುಣಾ 

ಸಿಂಧು ಸವೇ ರನು ಸನ್ನ ತ 

ಬಂಧು ಗುರು ನಿತ್ಯಾತ್ಮೆ ಲಕ್ಷಿ ನೈ ಸಿಂಹ ಸಲಹುವನು ॥ ೫೫, || 

ಅಂತು ಸೆಂಧಿ ೩೪ ಕ್ರೈ ಪದ ೧೫೩೭ ಕೈ 

ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಪ್ರೀ ಪ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ 



| ತ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ nl 

ಮೂವತ್ತೈದನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಅ ಯೋಗಿನಿ ರಾಮನನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಂ 

ಸೂಚನೆ | ಸಕಲ ವಾಸರ ಸಡೆಗಳಾ ಜಾ 

ಒಬ... ನಿದರು ಬಿಲ. 

ಮುಖದಿ ಯೋಗಿನಿ ಬಂದು ಕಂಡಳು ರಾಮನಂಧ್ರಗಳ' | 

ಪದ | ಸರ್ವಮಯ ಸರ್ವಾತ್ಮರೂನನೆ 

ನಿರ್ವಿಕಾರನಿರೀಹನದ್ವಯ 

ಶರ್ವವಂದ್ಯ ಸುವಸ್ತುವೇ ಸುಖಸೂರ್ಣ ಪರತಶ್ಶ | 

ಸರ್ವ ಮುಖದೊಳು ರಶಿತವಾದಾ | 

ಸರ್ವತೋರ್ಕ್ಯದಿ ನಾಶವಾಗಿ 

ದ್ದುರ್ವ ಬೊಮ ಒನೆಯಾದ ಪಾದನ ನೆನೆವೆ ಮನದೊಳಗೆ lal; 

ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಸ ಗಿರಿಜೆ ರಾಘವ 

ನೆತ್ತಿ ಸುಗಿ ವರನು ಶ ತಕ್ಕ 

ಸುತ್ತೊ ಡಸ ಕುಳ್ಳಿ ರಿಸಿಕೊಂಡುಸಚಾರನನು ಮಾಡೆ | 

ಸತ್ಯ ಸಂಧನೆ ನುಡಿದನೆಲೆ ರಘು | 

ಮತ, ವಾರಣ ನೋಡು ತನ್ನಿ ೦. ಕ 

ದೆತ್ತಿ ̀` ಕರೆತಂದ ಮಹಾವಾನರರ ಯೂಢಥಸರ Hol 

ವರಕುಲಾಚಲ ಮೇರು ಮಂದರ 

BrP ನಾನಾ 

ಪರಿಯೆ ಸ ಸ. ಸರವನ ಕೈಲವಾಸಿಗಳು | 
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ಮೂವತ್ತೈದನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಹಿರಿದು ಲೆಕ್ಕಿಸಬಾರದಗಣಿತ 

ರುರುಸರಾಕ್ರಮ ಪರ್ವತೋಸಮ 

ಸ.ರರ ಪರಮಾಧಿಗಳದೆಲ್ಲರು ಕಾಮರೂಪಿಗಳು 

ಎಲ್ಲರೂ ರಣಸಂಡಿತ ಪ್ರತಿ 

ಮಲ್ಲ ಕಪಿಗಳು ವದರೊಳಗು ಕೆಲ 
ರಲ್ಲಿಯೂ ಗಜಬಲಗಜಾಧಿಕ ಬಲಗಳಾಯುತದಿ. ॥ 

ಘಲ್ಲಿಸಿದ ಬಲರನಿತ ಬಲರೆದೆ 

ದಳ್ಳೆ ಳಿಸಿದಂಜನ ಗಿರಿಪ್ರಭ 

ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಬರು ಕನಕಗಿರಿ ಸನಿ ಭರು ನೋಡೆಂದ: 

ಲರು ರಕ್ಕಸುಲೋಚನರು ಸಲ 

ಕೆಲರು ಮುಖದಿಂ ರಕ್ಕ ವರ್ಣರು 

ಕೆಲರು ಶುದ್ಧ ಸ್ನ ಸೆ ಟಕಗಾತ್ರ ರು ಕೃಷ್ಣನಿಂಗಲರು | 

ಕೆಲರು ನೋಡ ಜಾಹಿ 

ಘುಳುಘುಳಿಸಿ ಗರ್ಜಿಸುತ ಪರಿವುತ 

ಹೆಳೆಚಳುದ್ಯೋಗಿಸುವರೆಲ್ಲರು ಕದನ ಕಾಮುಕರು. 

ನ್ರೀತಿಯಿಂ ನಿಮ್ಮಾಜ್ಞೆ ಯಿಂದಿಹ ' 
೬ 

ನೀತಿವಂತರಬೆಲ್ಲರೂ ವನ. 

ಜಾತ ಫಲಸರ್ಣಾಶನರಿ ಭೋಜನಕೆ ಬಳಲಿಸರು || 

ಈತನೀಗಲೆ ಹನುಮನೆಂಬವ 

ವಾತಸಂಭವ ಬಲುಪರಾಕ್ರ ಮೆ 

ದೀತ ತೇಜೋ ಖ್ಯಾತ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರ ವರ ಗುಣಯುತನು. 

ಇವನು. ಕರಡಿಗಳೊಡೆಯನಹ ಜಾಂ. 

ಬನನು ಮಂತ್ರಿಶ್ರೆ ಷ್ಠ ಬುದ್ಧಿಯ 

ಲಿವನ ಮಿಗುವವರಿಲ್ಲ. ಭಲ್ಲುಕ ಕೋಟಿಗಳಿಗೊಡೆಯ ॥ 

ರ೯೩ 

| ೩ | 

| ೪] 

| ೫-1 

|೬| 



. ೧೯೪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾವರಾಯಣ ಕಿಪ್ಟಿಂಧಾಕಾಂಡ 

ಇವನು ನಳೆನತಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಮುಂದಿಹೆ 

ಇವನು ನೀಲನು ಕದಫದಲಿ ಬಲು | 

ಕವಳಿಯರಿದನ ಗನೆಯನೀತೆ ಗವಾಕ್ಷನೆಂಬನಿವ | ೭ 

ಈಕೆ ಶರಭನು ಗಂಥಮಾಧನ 

ನೀತ ಮೈಂಥನು ಗಜನೆನಿಪ್ಪುವ 
ನೀತ ಕಂಪನು ಜಾತ ಬಲುನುಖಾಂಹೆಯನು. | 

ಈತ ಕರಮುಖ ಸೇಣನೆಂಬವ : 

ನೀತ ವೈದ್ಯ ನು ತಾರನೆಂಬನ 

ನೀತ ಕೇಸರಿ ಹನುಮನಯ್ಯ ಮಹಾಪರಾಕ ಕ್ರಮನು le 

ಇವನು ಕಪಿ ಸಡೆಯೊಳಗೆ ಕೋಟ 

ಪ್ರವರಕೊಬ್ಬೊ ಬು ರನು ಮುಖ್ಯರ 

ನಿವಂಸಿದೆನತಿ ನರ್ಯನೀರ್ಯದಿ ಶಕ) ಸಮಬಲರು ॥ 

ತವಕೃತೆಜ್ಞಾ ಕಾರಿಗಳು ಧಿಟಿ | | 

ದಿವಿಜರಂಶಿೂತಕೆಲ್ಲ ಲರು 
| oo 

ಬವರದಲಿ ನೆರಿ ನೋಡಬಹುದಿವದಿರ ಬಲಾಢ್ಯತೆಯ 1೯॥ 

ಕತೆನಂಗದನೈಕ್ವರಿಯ ಗುಣ 
ಜಾತ ಬಾಲಿಯ ಮಗನಿವನು ಸ | 

ತ್ವಾತಿಶೆಯವುಳ್ಳವನು ರಾಕ್ಷಸವನ ದವಾಸಳೆನು || 
ಆ ಬ ಇದ್ದ? ಕಾರ್ಯ 

ಶ್ರೀತಗಳು ಪ್ರಾ ಇವನೆ ತೊರೆವರು | 

ಫೊತಿಸಲು ನರಿಗಳ ಕದನದಲಧಿಕ ನಿರ್ದಯರು' lao | 

ಚಿಸಸು ಬೇಗದಿ ರಾಮ ನಿನ್ನೆಯ 

'ವಶದಲಿಕರಿನರೆನಲು ಹರ್ಷ | 

ಪ್ರಸರನೇತ್ರದಲಸ್ಪಿದನು ಸುಗ್ರೀನನನು ಬಳಿಕ ॥ 



ws 

ಮೂವತ್ತ ದ 
ಳೆ Qk ಯ ಸಂಧಿ ೧೯೫ 

ವೈಸನವೆಲ್ಲವ ನೀನರಿದೆ ತಾ 

_ ಫುಸುರಲೇಶಕೆ ಮತಕೆ ಬಪ್ಪೊಡೆ 

ವಸುಡೆಸುತೆಯೆರಸಲಿಕ ಕಳುಹು ಪುದೆಂದನಾ ರಾಮ 1 ೧೧॥ 

ಎಂಡ ರಾಮನೆ ನುಡಿಗೆ. ಹರ್ಷದ 

ಬಂದು ಕಸಿಮುಖ್ಯರನು ಕರೆದೆೊಂ ' 

ಹೊಂದು ಒಿಸೆಗೆಲ್ಲುನು ಸುತ್ತಲು ಕಳುಹಿ ದಕ್ಷಿಣಕೆ || 

ಇಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಬಲುಬಲಾಢ್ಯಡಿ 

ಫೆಂದನಾ ಜಾಂಬನಸೆ ಹನುಮಗೆ 

ಮುಂದೆಯುಂಗದ ನಳ ಸುಷೇಣಗೆ ವಿವಿಧ ಮೈಂದರಿಗೆ | ೧೨] 

ಕರದು ಶಂಭಾದ್ಯ ರಿಗೆ ಕಟ್ಟಲೆ 

ಯೊರಿದನೂ ಸುಗಿ ಹ 

ಪರಸಿ ಬು | ತಿಂಗಳದೊಳಗೆ ಕಾಣದೊಡೆ ಟೈ 

ಖರಲೆ ಬೇಕೆತ್ತಾನ ನು ಜಾನಕಿ 

ಯಿರವೆ ಕಂಡಡೆ ಪೊಂದುದಿನ ತಡ 

:ದರುತಜೆಯಬಾರದು ಬಳಿಕಲರೆ? ದಿವಸ ಸಹೆವಾಗಿ | ns | 

ತಜಿದಡದರಿಂ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣನ 
ಬಿಡುವುದೇ ಬಲು ದಂಡ ನಿವಗೆಂ 

ಹೊಡನೆ ನೇಮವ ಕೊಟ್ಟಿ ನತಿಬಲ ನು || 

ಪೊಡೆಯ ರಾಮೆಂಗೆರಗಿ ದಂತೆ | 

ಸಜೆ ಸಯಣಕನುವಾಗಿ ಕಂಡ 

ಖ್ಹೃಡದಿ ನಡೆವಾ ಮಾರುತಿಯ ಕರೆದಿಂದನಾ ರಾಮ ॥ ೧೪ | 

ಟ್ ಕೊಂಡೂ ಸೀತೆಗೆನ್ನಯ 

ಕರದ ಬೆರಳುಂಗುರವ ನಾಮಾ 

ಕ್ಷರವೆರಡ ಬರಿದಿಹುದು ರಾಮಾಭಿಧಾನ ಮದ್ವಿಸರ (| 
ಚಟ ನಿ ಕ 

1 ದಿರಲು ಬಾರದು ಬಳಿಕಲರದಿಸ (ಖ) 



೧೯೬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕಿಹ್ಕಿಂಬಾ ಕಾಂಡ 

ಧರಣಿಸುತೆಗೇಕಾಂತದಲಿ ಕೊಡು 

ಹರಿದು ಕನಿನಾಯಕರ ಮಧ್ಯದಿ 

ತೆದಿಣ ನೀನೇ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕನೆಂದನಾ ರಾಮ | ೧೫ | 

ಬಲ್ಲೆ ನಿನ್ನಯ ಸತ್ಯವನು ಐನ: 

ಗೆಲ್ಲ ಶುಭ ಹೋಗೆಂದು ಲಕ್ಷಿ Ny 

ವಲ್ಲಭನು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟನಾಗಳೆ ಹನುಮನನು ಹಠಸಿ. ॥ 
ಮಲ್ಲರಂಗದ ಮು ಖ್ಯುರೆದ್ದ 

ಲಲ್ಲಿ ನಿಂಧ್ಯದ ಗುಹರ ಗಗನದ 

ಲೆಲ್ಲರಸಿ ಸೀತೆಯನು ವರ ವರ ಪರ್ವತೋಹಮರು | ೧೬ |} 

ಕಂಡರದರೊಳು ಗಿನಿಯಥೋರದೆ : 

ಪುಂಡರಕ್ಕ ಸನೊಬ್ಬ ನನು ಮೃಗ 

ನಿಂಡು ವಯು “ಯೊಳಗೆ ತುರುತುರುಕ ನುಂಗುತಿರಿ ॥ 

ಲಂಡ ಕಸಿಗಳು ಗಿಲಿಗಿಲಿಸಿ ತೆರ 

ದಂಡವನು ತೋರುತ್ತ ನೋಡದೆ 

ದಿಂಡುಗೆಡಹಿದುದವನಿಯಲಿ ರಾನಣನು ನಿವನೆನುತ voz 

ಮುಷ್ಟಿ ಹೆತಿಯಲಿ ಕೊಂದು ಬಿಸುಟವು 

ದುಷ್ಟ ರಾನಣನಲ್ಲೆ ನುತ್ತ ವೆ 

ಬೆಟ್ಟ'ಗಿಂಗುಪೆಜಾಸು 'ಇರಿಕೊರೆ ಮುಂಕು ಮುರುಹುಗಳ 1 

ಗಟ್ಟಿ ಬೇಣವನಿರುಬು ಸಿರಿ ಬಿನು 

ಕನ್ನ ಳಂ ಟಕ ಲೋಷ್ಮ ತಾಲುಕ | 

ದಟ ಡೆಯೆಲತಿ ಚಿತ್ತೆ *ದಿಕೆಂದೆನ ದಶೆಸಿದವು | | ೧೮॥ 

ಸಿಕ್ಚದಾಯಿತ್ತು ದಕ ಕಹಿಗಳ 

ಶಕ್ಕಿಸಿತು ಡಗೆಯಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ | 

ತುಕ್ಕಿನೋಡಿಯು ಕಾಣದಾಸರು ಹತ್ತಿ ಕಂಗೆಡುತ | 



ದಸೆಯೆ ಸಂಧಿ ೧೯೭ 

ತೆಕ್ಕೆ ಐತೆಯಿಂ ಮುಂದೆ ತೃಣ. ಗಿಡು 

ಮುಳ್ಳ ಮುಸುಕಿರೆ ಗುಹೆಯ ಕಂಡರು ' 

ಜು ಯು ಹೊರವಡೆ ಕ್ಸ್ ಂಚಹೆಂಸೆಗಳು 1೧೯॥ 

ಅಂದವನು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಜಲನಿಹೆ 

ದೆಂದು ಸೋಡುನೆನೆನುತ ಹೊಕ್ಕರು. | 

ಮುಂದೆ ಹನುಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾ ಕಸಿಗಳೆಲ್ಲವರು | 

 ಹಿಂಡೆಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸವಿೂಪಗ 

ಆಂದೆ ಬಾಬನ ಹಿಡಿದು ಗುಹೆಯ ಮ 

ಹಾಂಧೆಕಾರದಿ ದೂರನನು ಹೊಕ್ಕರು ತ್ರಿಷಾರ್ತಿಯಲಿ | ೨೦[|. 

ಮುಂದೆ ಕಂಡರು -ಜಲನವೆ ಸುಸಟ 

ಫೇಂದ್ರ ನೀಲಾಪಮವ ದಿಡದಲಿ . 

ಈ ಕಲ್ಪ ದ್ರುಮದವೋಲಿರೆ ವೃ ಕನಿಕರಗಳು 1 

ಚಾಕು ರಾ ನೋಣಸಮ್ಮಿ ತೆ 

ದಿಂದ ಮಧುರಸ ಸಕ್ಕಫಲವಾ 
: ಫೆಂದದಾಮ್ರೆಳಿಗಳು ಗ ಫಲಗಳಲಿ 1೨೧॥ 

ಇರಲು ಗುಹೆಗಳಲೆಲ್ಲ ಮೆಣಿಗಳು : 

ರಿಪಶಿಯ ಭೂಷಣ ಸ ಸುವಸ್ತೃವು 

ಚಿ ಷಾಯೆಸೆ ಭಕ್ಷ ಲಡು ) ಕಪೊನವಿಡ್ಡ ರಿಗೆ [| 

ಪರಮ ದಿವ್ಯಾನ್ನೆಗಳು ಸಹಿತ 

ಜರಿಯ ಕೆಜ್ಞಾಯಗಳೆ ರಾಶಿಯೆ WN 

ಹೊರೆಯಲಾರೂನಿಲ್ಲ ನೆರರದರೊಳಗೆ ವರ್ಜಿತವು ' 1೨೨1 

ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡರು ದಿವ್ಯ ಭನನವ 

ಸಲ ) ಲಿತದಾಸನವನಿಟ್ಟಿ ರ 

ಜೆಲ್ಲ ರಚ್ಚೆ ರಿನಡುತ ಇ ಮುಂದೆ ಹೊಳೆಹೊಳೆನ | | 



೧೯೮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜಸ | 

ಸಲ್ಲಲಿ ಲಿತ ಯೋ Shon ಳು 

ಗುಳ್ಳ ಚೀರಾಂಬರದಲಿದ್ದಳು ಯೋಗ ನಿಷ್ಠೆಯಲಿ 

ಅನ ಮೇಯನ ಆದಿಸಿದ್ದನೆ 

ಚಿತ್ರಕಾಶಾ ಸ ರೂಪನ | 

ಪ್ರ ಸಂಚ ನರೀಹ ಸಿನ್ಕ ಛೆ ಲಜನಿರಂಜನನೆ ತ್ತ 

ಆ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಕಂಡು ಭಯದಿಂ 

ನಾಮನನು ಮಾಡಿದರು ಭಕುತಿಯ | 

ಲೀ ಮಹಾ ವಾನರರ ನೋಡುತ್ತೆ ೦ದಳಾ. ದೇವ | 

ಭೀಮ ವಿಕ್ರ ಮರಾರು ನೀವೀ 

ಸೇವ ಜೆಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಸುಸ್ಮೆ ಛೆ 

ಭೂಮಿಗಾಂಟ್ಟಿ ದರು ವೊಜೆಯರದಾ ರು ನಿಮಗೆನುತ | 

ಎನಲು ಕೇಳುತ ಹೆನೆಮನೆಂದನು 

ಮನನಲಿದು ಕೇಳಮ್ಮ, ಯೋಧಾ 

ಜನಪ ದಶರಥನಬಿಳೆ ವಿಶ್ರುತಯ ಪನ ಓಿರಿಯಮಗ | 
ಅನ: ಸಮ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಔಶ್ರುತ 

ಜನಸನಾಜಿ MHS ವೆರಿ 

'ವೆನಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿರ್ದ ಬಹುದಿನ ಸತಿಯೆನುಜ ಸಹಿತ 

ಸೀತೆಯಾತನ ಹತ್ತ ನು 
ಪಾಶಕನು ರಾನಣನೆನನ ನೆ 

ಘಾತಿಸ ಲು ಪರಾ ಸಗ್ರಿ ವ ರಾಮೆಂಗೆ ॥ 

ಕಿಸ್ಪಿಂಧಾಕಾಂಡೆ 

| ೨೪] 

NS 



ಮೂನತ್ತೈದನೆಯ ಸಂಧಿ | ೧೯೯ 

ಹ್ರೀತಿಯಿಂ ಸಖಿಂತಾಗಿ ನಮ್ಮ: ನು 

ನೀತಿನಿದನರಸಲಿಕ 
ಕಳುಹಿದ 

; 

ನೋತು ಬಂದೆನು ನೀನದಾರಲ್ಲಿದ್ದ ಹೇಳಿಂದ ॥ .೨೭ || 

ಎನಲು ನೋಡುತ ಹರ್ಷದಿಂದಾ 

ವನಿತೆ ನುಡಿದಳು ಬಳಲಿ ಬಂದಿಹಿ ಏ 

`ರಿನಿಬರೂ ಬೇಕನಿತಫಲ ಪಕ್ಕಾದಿ ಜೋಜ್ಯವನು | 

ಫರದವ ಮೃತ ಪಾನೀಯವನು ಕೊಂ 

ಡನುಷಮರಿರಾ ಬನ್ನಿ ಬಳಿಕೆಂ 

' ಜೆನು ಮೊದಲುಗೊಂಡೆಲ್ಲ ಮರೆದ್ದ ಶಾ ಂತ ಸಂಗತಿಯ 5೮! 

 ಎಂದಡಸ್ತು ಯೆನುತ್ತ ಕಪಿಗಳ 
ವೃಂದವೆಲ್ಲವು ಬೇಗಬೇಗದಿ | 

ನಿಂದು ಬೇಕಾದನಿತ ತಜ್ಞಲ ಪಾನವನು ಮಾಡಿ | 

ಬಂದಡಾ ಯೋಗಿನಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸು 

ಕೆಂದಳಾ ಹನುಮಂತನೊಡನಾ | 

ಸಂದ ವೃತ್ತಾಂತವನು ಕಪಿಬಲನೆಲ್ಲ ಕೇಳುತಿರೆ Hs | 

, ಮುನ್ನ ಹೇಮೆಯೆನಿಪ್ಸ ವಳು ವರೆ 

| ಕನ್ನೆ TS ವಿಶ್ವ ಕರ್ಮೇಗೆ 

ಜತೆ ದಿವ್ಯಾ ವೆಯೆದ ನಾಟ್ಯ ವ ಮಾಡಿ ಭಕುತಿಯಲಿ ' | 

ಪನ್ನ ಗಾಭರಣನನು ಮೆಚ್ಚಿನೆ ಸೆ 

ವಸ್ಹಿ ನೇತ್ರ ನು ಬಳಿಕ ಕೊಟ್ಟಿ ನು 

| ರನ್ನ "ನುರಾದನಿ್ಲಿ ಬಹುದಿನವಿದ್ದ ಛಾ ತರಳೆ °° aol 

ವಕುಷವಯುತಾಯುತ ಸಹಸ್ರ 

ನಿರಲವಳು ಯೂಪುರದಿ ಯೋಗಿನಿ 

ಫಂಮ ನಿಷ್ಠೆ ಯಲವಳ ಸಖಿಯಾಗಿದ್ದೆ ನನ್ನೊ sk ಸ 



೨೦೦. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕೆಸ್ಟಿಂಥಾಕಾಂಡ 

ಸರೆಮ ಮೋಕ್ಷವ ಬಯಸಿ ವಿಷ್ಣು 

ಸ್ಮ ರಣೆಯನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಲನ” 

ತ ಕರೆಯ ನೀಹಾಭಿಮಾನ ಷೆ ಬ ಸವರು  ೩೧॥ 

ತನೆವಿಡಿದರಿಂಗಾವ ಸುಖ ಸಂ | 

ಜನಿತ ತ ಕಾಮುಕ್ರೋಧ ಲೋಭದ : | | 

pS ಧಿ ಜನಿಮೃ ತಿ ಹಸಿವು ತೃಷೆ ಸೆ ಭೀತಿ ॥ 

ಅನುದಿನವು ಸಂಕ್ಣೆ (ಶೆ ಹ 

ಬನುನರಿತು ಸಾಕ್ಷಾತ ಹರಿಯೇ ಸ ಡೆ 3 4 

ತನಗೆ ಗತಿಯೆಂದೆಲ್ಲಿ ಯೊ “ಯೋಗಿನಿಯನೊಡನಿರಿ (೩೨1 

ಮುನ್ನ ಗಂಥರ್ನನೆ ಮಗಳು ತಾ 

ನೆನ್ನ ಹೆಸರು. ಸ್ವಯಸ್ರ ಭಾಂಹೆಂಯೆ . 

ಕನ್ನೆಯರಲತಿ ದಿವೈಯಾದರು ವಿಷಯ ಹೇಸಿಕೆಯ | 

ಗನ್ನಸಯಲಿ ಬೀಳದಿದ್ದೆನು | 
ನ ಧಿಯಲಾ ಹೇಮೆಯೆಂಬಳು ` | 

ತನ್ನ ನಿಜಪದಕೈದುತೆಂದಳು ಕರುಣದಿಂಜಿನಗೆ faa 

ವೊಂದು ಪ್ರಾ ಣಿಯು ಮಿಲ್ಲವಿದರೊಳು 

ನಿಂದಿರಿಲ್ಲಿಯೆ ಕನ ಕ. ಮಾಡುತೆ 

ಮುಂಡೆ ನಾರಾಯಣನು ತ್ರೇತಾಯುಗದಿ ದಶರಥಗೆ . | 

ಕಂದನಾಗಿರ್ದವನಿ ಭಾರದ 
. ದಂದುಗೆವೆ ಪರಿಹರಿಸೆ ವನಕ್ಕೈ 

| ತಂದನನು ಕಳುಹುವನು 'ಭಾರ್ಯೆಯನರಸೆ ಕಪಿನ ನಡೆಯ ॥ ೩೪ | 

ಪಡೆಯ ಪೂಜಿಸಿ ಬಳಿಕ ನೀ. 

| Bs ಹೋಗಿ ರಾಮನ | | 

ಶ್ರೀನದವ ಕಂಡೊಲಿದು ಸಂನ್ಮು ತಿಸೈ ಭಕುತಿಯಿಂದ. | 



lo ಣ 
ಕಿ ಮೂವತ್ತ ದಸಯ ಸಂಧಿ 

ದೀಪಿಸುವ ವೈಕುಂಠವೈದು ಮು 

ಕಾ ಪುರುಷರೈದುನೆ ಸನಾತನ | | 

ರೋಪವಿಲ್ಲದ ಪದವನೆಂದೈದಿದಳು 'ನಿಜಪದಕೆ | ೩೫.| 

ನಾನು ರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಬೇಗದಿ 

ಸಾನುರಾಗದಿ ಹೋಹೆನಕ್ಷಯ 

ವಾನಭೋಜ್ಯವನುಂಡು ಸುಖದಿಂ ಹೋಗಿ ನೀನೆನಲು | 

ವಾನರರು ಬಳಿಕುಂಡು ದಣಿದು 

ಸ್ನಾನದಿಂ ಮುನ್ನಿರ್ದು ಹೋದಾ 

ಕಾನನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕುಳಿತಿರ್ದುದು ಕನಿಸ್ನೊ (ಮಾ | ೩೬ ॥ 

ಅವಳು ಗುಹೆಯನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗದಿ' 

ಕನಿಕುಲೇಶ್ವರನೆಡೆಗೆ ಬಂದಾ 

ಯುವತಿ ಕಂಡಳು ರಾಮನೆನು ಸುಗ್ರೀವ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ | 

ಅವನಿಯೆಲಿ ನಮಿಸುತ್ತ ಜಲಬಂ 

ದವನತಾನನೆ ಹರ್ಷಗದ್ಗದ 

ಲನದಲೂಕೇ ರಾಮಪುಳಕಿತಗಾತೈ ಜಲನೇತ್ರ 1೩೭] 

ದಾನಿ ನಾನಿನಗೆಲೆ ರಘೊದ್ಯಹೆ 

ವಾಸವಾಗಿಯೆ ಗುಹೆಯಲೇ ಬಹು 

ಸಾಸಿರಾಬ್ದವ ಕಳಿವುತಿದ್ದೆನು ತಪದಿ ನಿಮ್ಮಡಿಯ ಲ 

ನಾ ಸಮಕ್ಸದಿ ಕಾಣಬಂದೆನು 

ನೂಸಲಿನ ಜಪತಪದ ಸುಕೃತದ | 

ರಾಶಿಗಳು ಸಲಿಸಿದವಲಾ ನಿಜಚರಣ ದರುಕನದಿ . 1೨ 

ಆದಿ ಮಾಯಾ ಶಕ್ಕಿಯಿಂ ನರೆ 

ನಾದ ಸಕಲ ಜಗಂಗಳೊಳ ಹೊರ 

ಗಾದಿಯಾಗಿಹೆ ಸರ್ವಭೂತಕ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿಪ್ಪ ॥ 



NN ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಸೆಷ್ಠಿಂಧಾಕಾಂಡ 

ಇಧಿಸು ಜಾ ಪ ನನಿಷ್ಯರಿ 

ದಕ ಡ್ ಬೊಮ ಮಾಯೋ | 

ಧಿಯಿಂ ಜವನಿಕೆಯ ಮನುಜತೆವಿಡಿದೆ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ : 1೩೯೪] 

ಅವತರಿಸಿದೆಯಲಾ ಮಹಾ ಭಾ | 

ಗವತರಿಜೆ ಯ ರೂಪ ಥರಿಸಿ 

ದಪನಿನರಪೋಲಾನ ಛೆ ತಾ ನಿನ್ನ ನರಿಯಲಿಕೆ | 

ಶಿವ .ಶಿಮಾ ತಾಮಸದ ಹೀನರಿ 

ಗೆನಗೆ ನಿಜತತ್ವನದು ಗೋಚರಿ 

ಸುವುದೇ ಭಾಪುರೆ ಭಕ ಹಿತ ನಿಗ ಹಸೆ ರಘುನಾ ಥ | ೪೦॥ 

ದೇವ ನಿನ ೈಂಭ್ರುಗಳ ದರುಶನ 

ನೇ ವಿಕುಂಠದ ನೋಕನರುಶನ 
ಭಾವಿಸಲು ನಿಜರೂಪದೆನ್ನೊ ಗಗಲದಿರಬೇಕು | 

1ಭಾವೆ!? ಧನಿಳುತ ಮುಖ್ಯದರ್ನಿತ A 

ಜೀವರಿಗೆ ನೀ ಸುಲಭನಲ್ಲೆಲೆ | 

ಯಾನ ಸಂಗವನುಳಿದ ಕಿಂಚತರಿಂಗೆ ಧನ ನೀನೆ | ೪೧॥ 

ಬ ಸಬ್ 21 

ರಾಮ ನಿಜಸುಖಪೂರನಾತ್ಮಾ 
ರಾಮ ನಮೊನನೊ ಸಗುಣ ನಿರ್ಗುಣ 

ಧಾಮ ಮಹದೀಶಾನ ಮಧ್ಯಾದ್ಯಂತ' ನಿಯಿತನೆ. || 
ಘೆ ಸರ್ವ ಸಮಾನನಾಗಿ | 

ದೀ ಕ: ಮಮುಸ್ಕರು ಡಂಭ ಜೇಸ್ಟಿತ 

ಸೀಮೆ ಯಾರೂ ರಾ ಚ ರುಷನ | ೪೨ || 

ನಾರಿಯೊಬ್ಬ ಛ ಬಿಡಿಸೆ ಕೊಲುವಡೆ 

| ವೈ ರಿಯೊಬ್ಬ ನೆ ನಂಗೆ ಮಾಯಾ. | 

ಬರ ನೆಯ” ಭೀಲಗಳಿದೆಲ್ಲಾ ಅಬ. ) ಭವನಿಂಗೆ ' I 
ಕಹಾ, 

| 1 ಬಾನೆ (ಖ) 



' ಮೂರವಕ್ತೆ ಬದನೆಯ ಸಂಧಿ | ೨೦೩ 

ಕಾರಣನು ನೀ ನಿನ್ನ ಮನುಜನ 
ತಾರ ನಟನೆಯ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮವ 

ನಾರರಿಯರೀ ಜಗಕೆ ಸುಕಥಾಶ್ರವಣಕರನೆಂದು ॥ ೪೩ | 

ಕೆಲರು ಕೌಸಲೆ ಹಿಂದೆ ತಪದಿಂ 

ಹೊಲಿಸೆ ಜನಿಸಿದನೆಂದು ಕೆಲರೀ | 
ಖಳರ ಬಾಥೆಯಲನನಿ ಕುಸಿಯಲು ದನುಜರನು ಕೊಲಲು ಗ 
ಅಭಿದನೆಂಬರು ಕೆಲರು ದಶರಥ 1 
ಹೊಲವಿಗೆಂಬರು ಕೆಲರು ಭಕ್ತರ ಟಟ. 

ಸಲುಗೆ ಗೆಂಬರು ಕಲರಜನು ಬೇಡಿದ ಗುಣದಲೆಂದು [! ೪೪ || 

ನಿನ್ನೆ ಚರಣವ ಕಂಡು ಕೆಲಬರು 

ನಿನ್ನೆ ಮಹಿಮೆಯ ಕೇಳಿ ಕೆಲಬರು 

ನಿನ್ನೆ ನಾಮವೆ ಪಾಡಿ ಕೆಲಬರು ಭನ ಮಹಾಂಬುಧಿಯ 1 

ಹರ್ನನವ ಕಳಿವರು ಗಡಾ ನೆಕೆ 
ಫಿನ್ನೆನರಿವನೆ ಗುಣ ವಿಹೀನನು Ne 

ನಿನ್ನ ಮಾಯಾ ಬದ್ದ ನಿನ್ನನು ಹೊಗಳಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಸಲು {oul 

ನೆಬಿಸುವೆನು ರಘುಕುಲ ಲಲಾಮನ 
ನಮಿಸುವೆನು. ಶರಚಾನಧಾರಿಗೆ 

ನಮಿಸುವೆನು ಸುಗ್ರಿ ನಸ ಸೌಮಿತ್ರೀ ಸಮೇಶಂಗೆ } 

ನಮಿಸುವೆನು ೫ | 

ನಮಿಸುವೆ ಹ | 

ನಮಿಸುವೆನು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮೆ ಕೂನಂಗೆ Jeu 

ಈ ಸರಿಯ ನುತಿಸಲಿಕೆ ಶರಣ ಹೈ 

ಸಹರ ನಗುತೆಂದ ಬಾರೇ 
ಫೌನದಾರನೆ ಯೋಗಿನಿಯೆ ಮದ್ಭಕ್ತ ಜನಕುಳ್ಳಿ 1 



೨೦೪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಷ್ಟಿ ಭಾಕಾಂಡೆಿ 

ದೀನಿತೇಜ್ಛೆ ಯ ಹೇಳೆನಲಿಕಾ 
ಶ್ರೀ ಪದಾಂಬುಜಕೆರಗಿ ನುಡಿದಳು 
ಗೌಪಿತವ ರಘುನಾಥ ಭಕುತಿಯನೀವುಜೆನಗೆನುತ | ೪೭ [| 

ಅನ ಯೋನಿಯಲಾವ ಜಾತಿಯ 
ಲಾವ ದೇಶದಿ ತನಗೆ ಕರ್ಮವ 
ಶಾ ಆ ಜನಿಸಿದಡು ನಿಶ್ಚಲಿತೆಯಿಂದೊಲಿದು | 

ನ ನಿನ್ನ ಯ ಭಕುತ ಜನರಹು 
ಹಾ ವರವಿತ್ತು ದೂರುವ 

ದೆ ಎನನ ದುರಾತ್ಪ ಒರೊಡನಿರದಂತೆ ರಘುನಾಥ | |೪| 

ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ರಾಮ ರಾಮಾ 
ನನ್ನ ವ್ ಶಿ ಲಯೆನುತಿರಲೆ ಬೇ ೩. 
ಕನ್ನ ಕಿವಿ ಜೂ ಚರಿತ್ರವ ಕೇಳುತಿರಬೇಕು . || 
ನ್ದ ಮೂರ್ತಿಯ ಕರವು ಪೂಜಿಸು 
ನ ಶಿರವೆರಗುತ್ತಿ ರಂತ ಸಂ | ೨11 

ಪನ್ನ ಮೂರ್ತಿಯು ಹೆ )ದಯದನುದಿನ ನೆನೆಪು ತಿರಬೇಕು | ೪೯ | | 

ನೀಲಮೇಘನಿಭಾಂಗ ಸೀತಾ 
ಬಾಲೆ ಲಕ್ಷ ೫ ಸಂಯುತದ ವನ : 
ಮಾಲೆಯ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕೌಸ್ತುಭಹಾರ Sd 
ಲೋಲ ನುಣಿಕುಂಡಲದ ತಾಂಡನ 
ಭಾಳರಂಜಿತ ನಸುನಗೆಯ ಸುವಿ | 

_ ಶಾಲ ಧರ ಪಲ್ಲನದರುಣ ಬಿಂಬೋಸ್ಥ ದೀಧಿತಿಯ | ೫೦॥ 
ಮಿಸುಪೆ ತಾರಾದಂತೆ ಹಂಜ? ಯ | ನೊಸಲ ತಿಲಕದ ಜೆಲುವ ಭೂ ಲತೆ | 

ಯಸೆಳುಗೆಂಗಳೆ ತುರುಗೆನೆಯ ಸುಳಿಗುರುಳು ಮಾರ್ಪೊಳೆವ | 



ಮೂವತ್ತೆ ಬದನೆಯ ಸಂಧಿ ೨೦೫. 

ಹುಸುರಿಗೆಲಸದ ಸೂರ್ಯ ಕೋಟ 

ಪ್ರಸರ ಮಣಿಗಣ ಮಕುಟ ಖಚಿತದ 

ಸುತು ರಾಜಿಯ ಬಳಲು ಮಂಡಿಯನು ನೆನೆವುತಿರಬೀಕು 1೫೧ | 

ಕರಯುಗದ ಕಂಕಣದ ತೋಳ್ಪಳ 

ಬೆರಳ ಮುದ್ರಿಕೆ ಜೂಳೆಗಡಗದ 

ಶರಧನುವ ಧರಿಸಿರ್ದ ಭಕುತರಿಗಭಯವನು ಕೊಡುವ || 

ಉರದ ತ್ರಿನಲಿಯ ನಿಮ್ಮನಾಭಿಯ 

ತರತರದ ವರರಠೋಮರಾಜಿಯ | 

ವರನಿತಂಬವ ಸನೀತವಸನಾಲಂಕೃತದ ಹರಿಯ | ೫೨ || 

ಮಣಿಗಣದ ಕಾಂಚೀ ಕಳಾಷದ 
ರಣತ ರಶುನೂರುಗಳ ಕರಿಕರ 
ಜಿಣಿಕೆಗಳ ದರ್ಪಣದ ಜಾನುದ್ವಯದ ಜಂಘೆಗಳ | 

ಸಣಸು ಹಾಹೆಯದೊಡರು ಗುಲ್ಕದ 

ಫಘಣಫಣಿನುವಂದಿಗೆಯ ದಿವಿಜ 

ಪ್ರಣತ ಮುಕುಟಿ ವಿರಾಜಿತದ ಶ್ರೀ ಪಾದೆ ಸಂಕಜವ | ೫s || 

ಇಂದು ನಭ ಮಂಡಲದ ನವಳದ 
ವೃಂದಲಕೆವೆರಳುಗಳಡಿಯಲರ 

ವಿಂದ ರುಷ ಯವಲಶೆಯ ಲಾಂಛನದಿಂದ ರಂಜಿಸುವ ॥ 

ಇಂದಿರೆಯ ಮೋಹಿಸುವ ಮುನಿ ಹೈ 

ನ್ಮಂದಿರದಿ ಬೆಳಬೆಳಗುತಿಪ್ಪೀ 

ಜಿಂದ ಮೂರ್ತಿಯ ನೆನೆನುತಿರಜೀಕೆನಗೆ ಹೈದಯೆದಲಿ | ೫೪ 1 

ಈ ಹರಿಯ ರೂಸೆನ್ನ ಹೈದಯದಿ 

(ನಿಸಲು ಬೇಕನವರತ ನೆನ 

ಗೀ ಪರಿಯ ನರವೆಂದಡಾಗಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ ನೆಂ ಜದಿರು | 



೨೦೬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಕಾಂಡ 

ರೂಪವತಿ ನೀ ಬದರಿಕಾ 

ಹಣ್ಣು. ದಲ್ಲೆನ್ನ ಭಾ ಇ | 

ನರದ” ನಿವಹದೊಡನಿದ್ದೀ ಕಳೇವರನ || ೫೫ || 

ಜಾತ ಚ 

ಧನ್ಯ ಕೊಡುವೆನೆನಲಮೃತ ಸಮ 
ನ್ನ ಯ ಕೇಳ ಭಕುತಿಯ ಲೆರಗಿ bi ek | 

ಬದರಿಸಂಡನನ ಸಂ 

ನನ ತೀರುತದಳಕನಂದಾ | 

ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳಾ ರಾಮನನೆ ನೆನೆವುತ್ತ | ೫೬ | 

ಬಳಿಕ ಕಾಯವ ಬಿಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ 

ನವ್ಯ ದಿದೆಳಾರು ಭಾವವ 

ಘಳಿದು Hel ಸಮ್ಮ €ಧವನು ನೆಕಿ ಮೊರಿ ॥ 

ಅಳಿಯದುದಿಸದ ಸತ್ಯ ಸನ 

ದಲಘು ಸಾಕ್ಷಾದ್ವಿಷ್ಟು Kd | | 

ಸ್ಪಲಿತ ಪರಮಾನಂದ ನಿಜಪರಿಪೊರ್ಣಮಯೆಯೂಗಿ | ೫೭] 

| ಸಂಧಿ ಮೂನಕೆ ತೈದು ಸದಗಳು 

ಸಂದವುಚ್ಛನ ನ್ವ ವದ ಸಂಖ್ಯದ 

ಕೊಂದದಿಕನಿದನೋದಿ ಫೇಳಿದಡಫೆ ನಿನಾಶನನು | 

ದ್ವಂದೃವಳಿದಾತ್ಮಾನುಭವದಲಿ 

೧೦ದು ತನ್ನ ಯೆನಾಗಿ ಸರಮಾ 

ನಂದಗುರು 'ಿತ್ಯಾತ್ಮಲಕ್ಷ್ಮ ನೃಸಿಂಹ ಹನೊಲವಹುದು | ೫೮ || 

ಅಂತೆಣ ಸಂಧಿ ೩೫ ಕೈ ಸದ ೧೫೯೫ ಕ್ರೈ 

ಮಂಗಳನುಹಾ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಶ್ರಿ 

an ನಿ 



1 ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | 

ವಾನರರು ಹಕ್ಷಿರಾಜ ಸಂಸಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು | 

ಸೂಚನೆ | ಖುಕ್ಷವಾನರರರಸಿ ಸೀತೆಯ 

ದಕ್ಷಿಣಾಬ್ಧಿ ಯ ತೀರಕೈತಕೆ 

ಪಕ್ಚಿರಾಜನ ಕಂಡರಾ ಸಂಪಾತಿಯೆಂಬವನೆ | 

ಹದ ॥ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿ ವಿಬುದ್ಧ ನದ್ವಯ ' 

ಬುದ್ಧ ರಹಿತ ನಿರಂಜನಾತ್ಮತ 

ಅದ್ವಯಿತ ಪರವಸ್ತು ತಾನಾಗಿದ್ದು ತೋರುತಿಹೆ ॥ 

ಬದ್ಧ ವಾಗಿಯೆ ತೋರದಿಹ ತಾ 

ಸಿದ್ಧ ರರಸಿ ಸಿಯು ಕಾಣದಿರುತಿರೆ 

 ಅಡ್ವಯಿತ ಪರಬೊಮ್ಮ ರಾಮ ಸದಾಬ್ದ ವನು ನೆನೆವೆ ॥ ೧ | 

ಮತ್ತಕಾಶಿನಿ ಕೇಳು ಕಪಿಪಡೆ 

ಯತ್ತ ವನದಲಿ ವೃಕ್ಷ ಸಂಡದಿ 
ಹೊತ್ತ ಚಿಂತಾ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ಶರೀರಗಳು || 

| ಎತ್ತಲರಸಿಯ ಕಾಣೆ ಸೀತೆಯ 

ನುತ್ತ ಬಳಿಕಂಗದತು ವಾನರ 
ಬಣ ಜಿಂಗೆಗಸೊಣೆ ನಿಗಿ ಖನಿ ಇನೆ ಎಬಿ 11 .. 18 



೨೦೮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕೆಷ್ಟಿಂಧಾ ಕಾಂಡ 

ಅರಸಿ ನನದಲಿ ತಿರುಗಿ ಕಿಂಚಿತು. 
ಕೊರತೆ ತಿಂಗಳು ಆಯಿತಿನ್ನೊ . 

ಬರಿದೆಯಲ್ಲದೆ ಸೀತೆಯಿರವನು ಕಂಡುದೇ ಯಿಲ್ಲ | 

ಅರಸಿನಾಜ್ಞೆ ಯ ಮಾಡದಾದೆವು 

ಮರಳಿದರೆ ಕಿಪ್ಪಿಂದಿಗುಂಟೀ 
ಹೆರಿಯದುಳಿಯನು ಜೀವನನೆ ಸುಗ್ರೀವನೆಲ್ಲರಿಗೆ 

ಶತ್ರು ಸುತನಲೆ ನಾನನಗೆ ಕೊಲ 

ತ್ತ ದಯೆ ಸುಗ್ರೀವಗೆನ್ಸ ನು 

ನಿಧಿ ರಾಘವನು ರಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದೆ ರಾಘವನ | 

ಉತ್ಕ್ತಮಾಂಗನೆಯರಸಿ ಕಾರ್ಯವ 

ನಿತ ಸಾಗಿಸದಾಯಿತಾ ದು ' 

ರ್ವೃತ್ತನಾ ನಾಜೆ ಸ ಯಲಳಿವುದೇನತಿ ಶಿವತಿವಾಯೆಂದ 

ಜಟ 

ಘಾಕಿಸದೆ ಬಿಡದೆನ ನ್ನ ನಾಳೆಗೆ 

ಭ್ರಾತೃ ಪತಿಯ ಮಾತೃ ಸಮೆಯನು 

ಪಾತಕಿಗೆ ದಯನಿಲ್ಲನಾತಸ ಕೈ ಯ್ಯ ಸಾವುದರಿಂ ॥ 

ಮೋತನನ ಬಳಿಗೈದದೇ ಕಾ | 

ನೀ ತೆರದಲೆಲ್ಲವರು ಸಾವವು | 

ಯೇ ಕಿರಡಲಾದಕ್ನು ಯೆನುತ ಕಣಿ ರ. ಸೂಸಿದನು 

ಫೇಳಿ ಕಪಿಗಳು ಕಂಗಳುದೆಕದ 

ಬಾಲಿಪುತ್ರಂಗೆಂದರಕಬಾ 

ಬೀಳುಗೊಡು ಶೋಕವನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷೆಯನು | 

ಪಾಲಿಸುನೆವಾನೆಲ್ಲ ಗುಹೆಯಲಿ 

ಲೀಲೆಯಿಂದಿಹ ಸಕಲ ಸೌಖ್ಯದ 

ಜಾಳದಿಂದ ಪ್ರರೋಸಮವು ಭಯವೇಕೆ ನಿನಗೆತುತ 

| ೫ 

tel 

bs 

| ೬ 



ಕ
ಸ
ಾ
 

೬ 
ನ
ಲ
ಯ
 

ಬ
ಯ
 
ನ
ನ
ವ
 ಮ
ನ
 

ಆ ಒ4ಿಘಹಾನ 
ನ 

ಟಾ 
ಗ
ು
 
1
 

ಪ
ವ
 

(10 
1
 1100045 

p
A
 

N
e
g
 
5
4
 

ಜ್ನ ಡಾ 

ಯ 

ಸ AN 

ಅ 
L
A
 

NR 

ಭಲ ೧೧ನ್ನೀಲ ಟ್ರ ಇಂ ಜಂ ೫೧/9 ರೀನಾ ಉಣ್ಣಲು ಥಳ ಐಂಕೂಂಭಣಂ: 



ಮೂನತ್ತಾರನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಅದನು ಕೇಳ್ದಾ ಹನುಮ ಮೆಲ್ಲನೆ" 
ಮುದದಿ ತಕ್ಕಿಸಿಯಂಗದನ ನಯ 

ನಿದನು ನುಡಿದನು ನಿನಗದೇಕೀ ದುರ್ನಿಚಾಶನಿದು || 

ಮೊದಲೆ ಸುಗ್ರೀವಂಗತಿಪ್ರಿಯೆ 

ವದರಮೇಲಾ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 

ರೆದೆಯ ಜೀವದ ವೋಲು ಕಂಡಿಹೆರನುದಿನವು ನಿನ್ನ 

ರಾಮಗಾ: ಸುಗ್ರೀವಗಿಮ್ಮಡಿ 

ಪ್ರೇಮ ನಿನ್ನ ಬುಂಟು ಹತ್ತಿರೆ. 
ನಾ ಮುದವ ಮಾಡುತ್ತಿಹೆನು ಸಂದೇಹ ಬೇಡಿದಕೆ | 
ಈ ಮಹಿಯ ಗುಹೆಯೊಳಗಿರುವವೆಂ 

ದೀ ಮರಳು ವಾನರರು ನುಡಿದರೆ | 

ರಾಮಬಾಣಕಭೇದ್ಯದೆಡೆಯುಂಟೇ ಜಗತ್ರಯದಿ 

ಹೇಳಿದೆನು ನಿನ್ನೊಡನೆ ತಾವನು 

ಜ್ರ ಇಲದಿಂದಿಹೆವೆಂದು ಹುಸಿಯದು 

ನಾಳೆ ನಿಲುವನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಮಕೃಳನು ಹೆಂಡಿರನು || 

ಗಾಳಿಗೊಡ್ಡಿದ ಸೊಡರಿನಂದದಿ | 

ಛಾಳೆ ಮತ್ತೊ ೦ದತಿ ರಹಸ್ಯದ | 

ಮೂಲಗೌಸ್ಯವ ಮಗನೆ ಮನದಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೆ ಂದ 

ರಾಮ ಮಾನವನಲ್ಲ ತ್ರಿಜಗ 
ಸ್ಕಾನಿ ನಾರಾಯಣನು ನಿತ್ಯನು 

ಭೂಮಿಸುಕೆ ಭಗವತಿ 'ಜಗಸೃಷ್ಟ್ರಾ 3 

ಆ ಮಹಾಮೂಲ ಪ್ರಕತಿ ಕಣ 

ಯಾ ಮಹೀಯಾಂತೀರ್ದ ಫಣಿಪತಿ | 

ನಾನುದಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ವಮರಂಶಿಗಳು ನಾವೆಂದ 

ಂತಕಾರಳದ ॥ 

೨೦೯ 

zl 

Nel 

le | 

॥ ೧೦॥ 



೨೧೦ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಕಾಂಡ 

ಜು; ಬೇಡಲು ಮನುಜನಾಗೀ 

ಜನ ರಾಕ್ಷಸ ಶಕ್ಷೆಗೋ ಸುಗ ವಾದಿವಹ ವಿಷ್ಣು || 

ಪಾ ರ ee nal 

ನಿಜದಿ ಮ ನನ ನಿಕುಂಠ ನವಗಿ 

ಸುಜನ ಸೇವ್ಯನ ಸೇವಿಸಲು ಯೂ i ೧೧1 

ಯೋಗಿದೂರನ ಧರ 

ಹೋಗಿ ನೀವೈಕುಂಠಪತಿ ಸುಖನಿಕವು ಮೊದಲಂತೆ | 
ಭೋಗಿಶಯನನ ಸೇವೆ ಜನ್ಮದ 

ನೀಗುವಾತಂಗಲ್ಲದಹುದೇ 

ರಾಗ ಲೋಭದ ಹಮ್ಮಿನಿಂ ಮೂಡಾತ್ಮರಿಂಸೆಂದೆ | ೧೫] 

ತನುವನೇ ತಾನೆಂದಿರದ ಸುಖ 

ಜನಿಸೆಲಿಚಿಸಿ ದುಃಖಜಾಲವ 

ನನುವದಿಸಿ ಜರೆಮರಣವಾದಿವ್ನಾಧಿ ತಾಹಗಳು | 

ಅನುದಿನವು ಭೊಃಗಿಸುತೆ ಪಾಸನ 

ತಠುವಿನಿಜ್ಜೆ ಗೆ ಮಾಡಿ ಮರಮರ 

 ದನುಭನಿಸುವರು ನರಕವನು ಹರಿಭಕುತಿ ನಿರತರು [೧೩ 

ಜಇಕ ಗೃದ್ಧ ಶ್ವಾನ ಭೋಜ್ಯದ 

ಬೀಕಲೊಡಲಲಹೆಂಕರಿಸುತ ನಿ 

ವೇಕದಿಂ ಜೇಹೆವನೆ ಲಕ್ಷಿಸಿ ತತ್ಪತೀ ಸುತರ ॥ 

'ಬಾಕುಳತ್ತದಲಲ್ಪ ನಿಷಯದ ' 

ಹಾಕುವಾಸನೆ ವಿಡಿದು ತನ್ನೆ ಈ 

ವೇಕಿಸದೆ ಮರೆದಿಹುದು ನಿಜವನು ಮೂಢಜನನೆಂದ ॥ ೧೪ | 



ಮೂನತ್ಮಾರನೆಯೆ ಸಂಧಿ 5೧೧ 

ಮುನ್ನ ತಾನೂ ತಾನೆ ಪರಮನ 

ನೆನ್ಯನನ್ವಯ ಶುದ್ಧ ಕೇವಲ 
ಚಿನ್ನು ಮಯನಹ ವಿಂಸದಾಸದ ಸದಿ ಭೇದದಲಿ | 

ಭಿನ್ನ ಪುರುಷ. ಪ್ರಕೃತಿ ತೋರಲು 

ಸನ್ನಿಧಿಯು ಮಹೆಹಮ್ಮು ಮೂವರು 

ತ್ಪನ್ನ ವಾಯಿತು ಮೂರುಗುಣದಿಂ ಬಳಿಕ ಜಗನಾಯ್ತು 1೧೫4 

ಸತ್ತ ದಲಿ ವೆ ಶೈಕಾರಿಕೆದ ಮನೆ 

ವೃ ತ್ರಿರಾಜಸ ತೈಜಸ ಸದಲೂ  . 

ದ್ರೃತ್ತ ನಿಂದ್ರಿಯ ತಾಮಸದ ಭೂಕೆದಲಿ ಭೂತಗಳು .॥ 

ವೊಕ್ತಿ ಮೂರೇ ಮೇಳವಡಿಯಲು 

ಇಿತ್ತರದ ತನುವಾಯ್ಕು ಚೇತನಿ 

ಶರ್ತುವಾಡನು ಜೀವನಾ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಂಗಳಿಗೆ | ೧೬ || 

ಉಳ್ಳ ನಿಜವನು ಮರೆದುಜೇಹದ 

ಬಳ್ಳಿದೊಡಕನು ಸಿಕ್ಕಿ ವಿಷಯದ. | 

ಖುಲದಾಶಾವಕದೆ ತತ್ಸ ಮ್ಮಂಧಿ ಬಾಂಧವರೆ" 8 
ಕೊಳ್ಳೆ ದಲಿ ತೊಳಲುವ, ಸ ಬೇ | 

ವಿಲೆ | ಸುತಯಚ್ಚುತನ ನ ಫದಯುಗ 

ಪಲ್ಲವದ ಭಕುತಿಯನುಳಿದು ನೃಶಾಗ್ಯ ವಳೆವಡಜಿ' | ೧೭ ೫ 

ಮನಳು ಮಾನವ ಮೆದ್ದ ಮೆದ್ದಾ 

ಪರಿಯೆ ಹೆಬ್ಬುಲಿಯಾಗಿ ಹರುಗಣೆ 

'ಯರಿಯೆದಾ ಜೋಹದಲೆ ತೊಳಲುವವೋಲದಾತುಮನು || 

ಹರಿಯ ಮಾಯಾವಶದಿ ಪರಮನು | | 

ಖೆರಸಿಜೀನತೆಯಾದ ಜೀವನು | | 

ಪರಿಪರಿಯ ನಿಷಯದಲಿ ತಿರ್ಯಗ್ಗೈ ನನ ಏರುತಿಹುದು ॥ ೧೪ | 



೨೧೨ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕೆಸಿ ಧಾ ಕಾಂಡ 
ನ] 

Ry ಹರಿಯ ಜೇವತ್ವ ಹೆಮಿ ನ 

ಕಳಿದತುಳ ಸೌಖ್ಯ 

ಈ ಪದವನೈದು 'ವಡೆ ಸೇನೆಯು ಮುಖ್ಯ ಮನಿರಿಹಂನ ” ಗ 

| ಸ್ರರೇ ನಾನಾಮುಕುಂದ ಸ 

ಫಾಪದ ಹರಿ ದುಃಖಗೊಂಬರೆ 

| Penne ಇದೆನುತ್ತಂಗದನೆ ತಿಳುಹಿದನು 

ಎನುತವನನಾಶ್ವಾ ಸಿಸುತ್ತಾ 

ಹನುಮ ನ ನ.ನಖ್ಯರು. ಬಂಧ್ಯಗಿರಕು 

ನನದಿ ಸೀತೆಯನರಸಿ ಕಾಣದೆ ದಕ್ಷಿಣಾಂಶದಲಿ | 
ವನಧಿತೀರ ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತ 

ತನುನಮರು ಚತ ॥ ಕಂಡರು : 

ಘನಭಯಂಕರ ಸಾಗರವನುಲ್ಲೊ (ಲದಾಗರವ 

ಮೇಲು ಮೇಲುಪ್ಪ ರಿಸಿ ತಿಕಿತೆಕಿ 
ಮಾಲೆಗಳಲುಕು, ಕ್ಸ ಘೂರ್ಮಿಸಿ 

ನೇಲೆಯನು ಗಬ್ಬ ರಿಸಿ ನೆರಿ ಡಿಂಡೀರ ತುಂತುಂನ 

ಭೀಳಗಾಧದ ಚಕ್ರನ ಕ್ರ ಕ 

ರಾಳ ತಿಮಿತಿಮಿಗಳಲಿ ನೋಡುವ 
ಡಾಲಿ ಭಯಗೊಳೆ ಕನಿಬಲಾಂಬುಧಿ ನಿಂತುದೀ ತಡಿಗೆ 

ತಡೆದು ಬಲ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಚಿಂತೆಯ 
ಹಡಪಿನಿಂ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಯುಕ್ತಿಯ 

eh 

so 

ನೊಡನೊಡನೆ ಯೋಚಿಸುತೆ. ಬಲುಭ, ಜರಂಗದಾವಿಗಳು || 
ನುಡಿದರಕಟಾ ಮಾತು ತೀರಿ 

ತ್ತೊಡತಿ ಸೀತೆಯ ಕಾಣೆ ರಾವಣ | 
ದಢಿಗನೆಲ್ಲಿಹನೆರಿಯಬಾರದು ಶರಥಿ ಬಲುಹಾಯ್ತು | ೨೨ || 



ಬಾವಾ 

ಮೂನತ್ತಾರನೆಯೆ ಸಂಧಿ 5೧೩ 

ಹೋದಡುಂಟೇ ಮರಳಿ ಜೀವವ 

ಸೇರಿಸುವ ಸುಗ್ರಿ ೇೀವನದರಿಂ 

ದಾದ 8 ಪರಿಯಿಂದಿಲ್ಲಿ ಮರಣವ ವನಾಳ್ಚೆವೆಂದೆನುತ ‘1 

ಮೇದಿನಿಯ ಮೇಲಿಕ್ಕಿ ದರ್ಭೆಯ 

ನಾದರದಿ ನಿಶ್ಚೈಸಿ ರಾಮನ 

ಪಾದನೇ. ಗತಿಯೆನುತ ಕುಳಿತುದು ರಾಯ ಕಪಿಕಟಿಕ | ೨೩ | 

ಆ ಸಮಯದಿ ಮಹೇಂದ್ರೆ ಪರ್ವತ 

ವಾಸಿ ಗುಹೆಯಿಂ ಗ ೈದ್ಧಸೊಂದತಿ 

ಭೀಷಣದ ಟಾ ಹೊರನಡುತವರ ನುಡಿಗೇಳಿ ॥ 

_ತೋಷದಲಿ ನೋಡುತ್ತ ನುಡಿದನು 

ದೀ ಸಮೂಹನ ಕ್ರಮದ ತಾನುದ | | 

ರಾಶನವ ಮಾಡುನೆನೆನುತ್ತ ವೆ ಮೆಲ್ಲನಿಳಿದುದದು | ೨೪ ॥ 

ಫೇಳಿ ಗೃಹ ನ ನುಡಿಯ ಕನಿಗಳ 

ಜಾಳ ಭಯದ ಬೌ ಸವಕಟಾ 

ಸ್ಟಾ ಲಗ ದ್ಯ ನು ನುಂಗದುಳಿಯನು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲರನು || 

ಬಾಳು EE ರಾಮಕಾರ್ಯದ 

ಮೇಳಕಿಲ್ಲದೆ ವೊಡೆಯನಾಜ್ಞೆಯ 

ಪಾಲಿಸದೆ ಹೋಯ್ಕಿಂದು ಹೆದ್ದಿನ ತುಂಡ ಶುತ್ತಾಗಿ | ೨೫ [| 

ಸುಡಲಿ ನಮ್ಮ ಜ ಇಜಟಾಯುವೇ ನಿ 

ನ್ಪೊ ಡಲು ವಿಡಿದುದು ಸಫಲವಾಯಿತು 

ಕಡುಗಲಿಯೆ ಭಾಷಹುದು ನೀನಾ ರಾಮಗೋಸುಗರ || 

ಮಡಿದು ಮೋಕ್ಷವ ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ 

ಪಡೆಯ : ಪದವ ದಿದೆಯಲಾ ಯಿಕೆ 

ಪಡೆಯ ಮಾತಿಗೆ (ರ್ನ ದಲಿ ಸೆಂಪಾತಿಯಿಂತೆಂದೆ | ೨೬ || 

1 ದುದ (ಖ) 



'.. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯೆಣ ಸಿಷ್ಟಿಂಧಾ ಕಾಂಡ 

ಆರು ಜ್ ತೋಪನೋಕ
್ತಿಯ 

ಸಾರೆದೀ ಮದಾ ಮಾರ್ತೇಯ 
ಇ) 4 ಸ್ಪ 

po 

ನಾರಯಿದು ನಿಮ್ಮೊ! ಳಗೆ ನುಡಿದಿರಿ.: ನನ್ನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ 
|| 

ಕ್ರೂರ ಭಂ ಯ ಬೀಡಿನ ರೈ ಕಥಿ 

ವೀರರಿರೆ ತನಗೆನಲು ಬಳಕ 
| 

ಧೀರನಂಗದನೆಂದನಾ ಸಂಪಾತಿಗುತ್ತರವ 
| ೨೭ | 

ದಶರಥನ ಮಗ ರಾಮ ನನುಜನ 

ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಣಸೀತೆ ಸಹಿತವ 
ವನತಿಯಾಗಿತಿ ವನದಿ ಮೃಗಯಾವ್ಯಸನಕೊಂದು ದಿನ | 

ಶಶಿಮುಖಿಯಯುಳಿದೈ ಬಿಯವರೊ 

ಬ್ಲಸುರ ರಾವಣ ಕದ್ದಕನಳನು | 

ಜಿವಿ ಬ್ಯಾಬಿಡ.ತೈ ತ್ರೆ ದದಳು ಹಾ ರಾಮ ರಾಮೆನುತ | ೨೮ | 

ಆದನು ಕೇಳಿ ಜಟಾ ಇಯುವೆಂಬವ 

ನೆದುಭುತೆದ 'ಬಲವಂತವೀರ್ಯನು 

ಸುದತಿಯನು ಬಿಡು ಪಾಪಿಯಲ್ಲದಡಿದಿರು ನಿಲ್ಲೆನುತ | 

ಕದನಗಲಿ ಕಾದಿದನು ಬಹುವಂ 

ಗದಲಿ ರಾಮಾರ್ಥದಲಿ ಕಾಯವ 

ಬಿದುರಿ ಬಿದ್ದನು ಬಳಿಕ ಕಸಿಯ ಖಡುಗ ಕಕಿಯಿಂದ [| 

ಸೀತೆಯನರಸಿ ರಾಮನು | 

ು ಸುತ್ತವಂಗೊಲಿ 
ು ವಿಜವ ಸುಗ್ರೀವನಲಿ ಸಖ್ಯವನು [| 

ಥವನಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯ 
ಬಾಲಿಯ ಕೊಂದು ಕಪಿಗಳ 

ೂಡೆಯನ ಮಾಡಿದನು ಸುಗ್ರೀವನನು ರಾಮ | ೩೦ || 
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ಹೂ ವತ್ತಾರನೆ ಯ ಸಂಧಿ 

ಬಳಿಕ ಸೀತೆಯಲರಸಲೆಮ್ಮನು 
ಇೆಳುಹಿದರನು ಸುಗ್ರೀವ ತಿಂಗಳ 
ಹೊಳಗೆ ಸೀತೆಯ” ಕಂಡು ಬಾರದದೊಡೆಲನಳಿನಂತಿ | 
ಘೊಲುನೆನೆಂದಡೆ ಸಾವು ದಿಸೆಯನು 
ತೊಳಲಿ. ಕಾಣದೆ ಬಂಜೆನಿಲ್ಲಿಗೆ 
ಕಳಿಯಿತಿಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಸ ಚಿಂತೆಯಲಿಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿಹೆವು |೧| 

ಬರಿದೆ ಮರಳಿಧಡೆಮ್ಮನುಳುಹನು | 
ಕೊರೆದು ದುಸ್ತರ ಮುಂತೆ ಹೋಹಜೆ 
ಯರಸಿ ಸೀತೆಯ ಕಾಣದೀಗಾನೆಲ್ಲವೊಂದಾಗಿ { 
ಮರುಗಿ ದೇಹವ ಬಿಡಲು ಯೋಚಿಸು 
ತೊರಲುತೈದವೆಯಬುಧಿ ತೀರದ 
ಅರುಹು ಸೀತಾನಥದಲರಿತಡೆ ನಿಹೆಗ ನೀನೆಂದ ಸರ | 

ಕೇಳಿಯಂಗದ ವಚನೆನನು ಹಃ 

| ಹಾಳಿಸುತ್ತಾ ವಿಹಗನೆಂದನು 
' ಬಾಳು ವಾನೆರ ಭ್ರಾತೃವೆನಗೆ ಜಟಾಯುವೆಂಬುನನು | 
ಹಾಲ ಹಲ ಸಾಹಸ್ರವಾಯಿತು 
ಹೇಳೆದಾ ತನ ವಾರ್ಶೆಯನು ನಾ | 
ನೇನ ಮೂಳ್ಪೆನು ಯೆನುತ ಯೋಚಿಸಿ ಹಾಯ ಮಾತ್ರನನು 1೩೩] 

 ಭ್ರಾತಗುದಕಾಂಜಲಿಯೆ ನೀಡಲು 
 ಪೊತಿ ಜಲವಂತಿಕಕೆ ನನ್ನನು 

ನೀತಿನಂತರಿರೈದಿಸಿದಡಾ ಮೇಲಣಸಿ ತಿಯ ॥ 

ಪಾ ಕಿಳಿದುದನು ಪೇಳ್ತೆನೆನಲು 

ತ್ಭಾ ಥೆಯಿಂದಾತನನು ಪ್ಲವಹಾ 

ವ್ರಾತ ಹೊತ್ತೊ ನಿಳುಹಿದವು ಜಲನಿಧಿಯ ತೀರದಲಿ .. | ೩೪॥| 



೨೧೬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯೆಣ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಕಾಂಡ 

ಖುಂದವನು ಜಲಧಿಯಲಿ ಭ್ರಾತೃ"'ವಿ 

ಗೆಂದು ಕೊಡಲು ಜಲಾಂಜಲಯ ನೆರೆ: 

ತಂದವೆನ ಮಗುಳಿಳುಹಿದವು ಕಪಿವರನು ತಾ ಮುನ್ನ | 

ನೆಂದ ಸುನಳೆದಲ್ಲಿ ಬಳಿಕವ 

ನಿಂದನಾ" ವಾನರರಿಗಧಿಕಾ 

ವಂದದೆಲಿ ಸೆಂಪಾತಿ ರಾಘವ ಭೃತ್ಯ ಸಂಪ್ರೀತೆ anf 

ದಲಿ ದಾನೆನಿಯರೆ ಸುರಕ್ಷಣದಿ ॥ 

dH 

ದರವು ಕಾಂಬುದು ಲಂಕೆ ಸೀತಾದೇನಿ ಸಹವಾಗಿ | ೩೬ | 

ಯನು ಲಂಘಿಸುವನಾತನು ನೀತೆಯನು ಕಂಡು | 

ಯಿದ್ದಿಡೆ ಗೆಬಸೆ ನಾನೆ ಧಿಟಿ ಕೊಲು 

ತಿದನಾ ರಾವಣನ: ಸಕ್ಳವು 

ಗರ್ಭ್ ಮಿ ಲ್ಶ ಜಾಲ್ಲಿ ಇ ಉಗ | 

ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು ವೈರಿಯಲೆ ನುದ್ಭ್ಯಾ ತೃಘಾತಕನು | ೩೭ ॥ 

ಲಂಭಸಿಯೆ ಶತಯೋಜನವ ಸೀ 

ತುಂಗನೆಯನೊಳಹೊಕ್ಕು ಕಂಡವ | | 

ಅಂಗಿತದಿ ಮಾತಾಡಿ ಶರಧಿಯ ದಾಂಟಿ: ಮರಳಿ ಬಹೆ ॥| 

ಸಂಗರವದಾರ್ಗುಂಟು ನಿಮ್ಮೊಳು | 

ಬಂಗದೆಲ್ಲರು ಯೋಚಿಸುವುದಾ | [ 

ಹೆಂಗಳೊಯ್ದ ನ ಬಳಿಕ ರಾಮನು ಕೊಲುವ ಧಿಟಕೆಂದ (೨೩೮ 



ಮೂನತ್ಲಾರನೆಯೆ ಸಂಧಿ ೨೧೭ 

ನಾನು ನಿಮಿಷಕೆ ಹೋಗುತಿದ್ದೆನ 

ದೇನ ಹೇಳಲಿ ಭು ಭಾ 

ವಾನರರರ ನೀಂ ಕೇಳಿ ಮದ್ದ ತ್ತಾ ೦ತ ಸೆಂಗತಿಯ (| 

ಸೌನುಜರು ನಾನೂ ಚಾ 

ನೂನ ಯವ್ನನ ಬಲದಿ ದರ್ಪಿತ 

ಮಾನಿಗಳು ಪೂರ್ವದಿ ಖಗೇಶ್ವರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದೆವು: |೩೯] 

ಗಣಿನೆ ನಮ್ಮೊಳು ಬಲವದಿಬ್ಬರು 

ಪಣವ ಮಾಡಿಯೆ. ಹಾರಿದೆವು ದಿನ 

ಮಣಿಯ ಮಂಡಲ ತನಕ ಬಹುಯೋಜನೆ ಸಹಸ್ರವನು | 

ತೃ ಣನೆನುತ ಲಂಭಿಸಲು ತೀಷ್ಠೊ 

ದು ಣಿಗ ರವಿಕರಸುಡಲು ನೋಹದ 

ಕುಣಿಕೆಯಿಂದ ಜಟಾಯುವನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮರೆಯಾಜಿ | ೪೦ | 

ಮುಚೆ ದನು ಪಕ್ಕದಲವನ ತೆ 

ನೊ ಚ ಸುಟ್ಟಿತು" ರವಿಕೆರಿಣ ' ಬಲು ' 

ಚಿ 3 ನಿಂದಾಕ್ಷಣಕೆ ರಟ್ಟೆ ಗಳುರಿದು ತನು ಕೆಳಕೆ | 

ಬಿಚೆ ವಿಂಧ್ಯ ದ ಹ ಶಿರದಲಿ 

ಮೂರ್ಚ್ಸಿಯಿಂ' ಕೆಡಹಿತ್ತು ದಿನ ಮೂ 

ರೊಚ್ಚತರಿಯದೆ ದಗ್ಗ ನಕ್ತದಲಿದ್ದೆ ತ ತಾನೆಂದ | ೪೧ | 

ಮೆಲ್ಲನಲ್ಲಿಂ ಪ್ರಾಣ ಬಂದಿ 

ತಿಲ್ಲ ವಕ್ಷವು ದೇತಗಿರ ತಾ | 

ಸಿಲ್ಲಿಯಸ್ಸ ಳವೆಂದರಿಯದೇ ಭ್ರಾಂತ ಮನನಾಗಿ || 
ತಳ್ಳ ಛಿಸುತವೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ... 

ನಲ್ಲಿಯೊಂದಾಶ್ರಮನ ಕಂಡೆನು | 
ಸಲ್ಲಲಿತೆವಾದುದನು ತತ್ಸಾನೊಸ್ಯದೊಳೆಗೆಂದ | ೪೨ || 



೨೧೮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕಿಪ್ಟಿಂಧಾಕಾಂಡ 

ಚಂದ್ರ ಮಾಂಹಯ ಮುನಿಸ ನೋಡು 

ಕಿಂದನೆನ್ನೊ ಡ ನೀನಿದೇನೈ 

ಕಂದ ಬಾ ಸಿಪಾತಿ ವಸರ ಪಾತವೇಕಾಯ್ತು | 

ಇಂದು ರೂಪವಿಕಾರವಿಂತಾ 

ರಿಂದ ಬಂದುದು ನಿನ್ನು ನನು ನಾ 

ಒಂದೆ ಬಲ್ಲೆ ನು ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬಲವಂತನಾಗಿಹುದ 

ಅಕ್ಸಟಾ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ವೆಂತೋ 

ಧಿಕೃರಿಸಿದುದು ರೂಸಪವಂತನ | 

ಪಕ್ಸ ಹೊತ್ತಿದ ಪರಿಯ ಹೇಳೆನಲೆನ್ನ ಬಹೆಡೆನಲು | 

ನ ಸುತ್ತಾ ನಾನು ಚರಿಸಿದ 

ಮಕ,ಳಾಟಕೆಯೆಂದೆನತಿಡಗೆ 

ಯುಕೈ ಮುನಿಶಾರ್ಬೂಲ ನೊಡನೆನ್ಸ ೦ತೆರವ ತಹ 

ಎಂತು ಜೀವವೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾ 

ನೆಂತು ಚರಿಸುವೆ ಪಕ್ಸೃವಿಲ್ಲಡ | 

ಥೆಂತು ಯವ್ಯವನನಿನ್ನು ತನಗಿನ್ನೇನು ಗತಿಯೆನುತ ॥ 

ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಮುನಿಪಗೆರಗಿರೆ 

ಶಾಂತ ಚೇತನ ದಯಕೃಪಾರ್ದ್ರಾ | 

ಕ್ರಾಂತಲೋಚನ ನೋಡಿ ಮಗುಳಿಂತೆಂದನೆನ್ನೊ ಡನೆ 

ಸಾಧು ಜನ ದರ್ಶನದಲೀತನು 

ಬಾದೆ ವಿಷಯದ ಬಾಧೆ ಕ್ಷುದ್ಧಯ 

ಬಾದೆ ಕಾಮೆಕ್ರೋಧ ಲೋಭಾದಿಗಳರಿಯ ಬಾಧೆ ॥ 

ದಿ ದೈವಿಕ ಆದಿ ಭೌತಿಕ | 

ಮಾದಿಯಾತ್ಮಃ ಕವೆಲ್ಲ ಕೆಡುವುದು 

ನಾ ದೆಯಾನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನು ಕೇಳಿ ಪಿಗಳಿರ 

ಲು (ಖ) 

| ೪೩ | 

| ೪೪॥ 

॥ ೪೫ 1 

| ೪೬ | 



`'ಮೂನತ್ತಾರನೆಯ ಸಂಧಿ ೨೧೯ 

ಎಂದು ಚಂದ್ರಮ ಮುನಿನ ಬೋಧೆಯೆ 
ಫೆಂದಸನು ಯೆಂಬಲ್ಲಿ ಮುಗಿದುದು 

ಸಂಧಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಪದವಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಿರಿದಾಯ್ಮು || 

ಮುಂದಧಿಕವಿದನೋದಿ ಕೇಳಿದ 
ಹೊಂಡೆ ಮನದಿಂದವರನಾಶ್ರಿತ 

ಬಂಧು ಗುರು ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಲಕ್ಷಿ ನೃಸಿಂಹ ಸಲಹುವನು || ೪೭ || 

ಅಂತೊ ಸಂಧಿ ೩೬ ಕೃ ಪದ ೧೬೪೨ ಕ್ರೈ 

ಮಂಗಳಮಹಾ ಪ್ರೀ ಪ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪ್ರಿ 



ತ್ನ್ನ ಸಾಲಲ್ಲ 1 ಪ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನನರೂ | 

ಮೂವತ್ತೇಳನೆಯ, ಸಂಧಿ 

ಚಂಡ್ರೈಮೆನಿಪ ಹೇಳಿದೆ ದೇಹೋತ್ಪತ್ತಿಯ ನಿಚಾರೆ 

ಸೂಚನೆ || ಚಂದ್ರಮಾಖ್ಯ ಮುನೀಂದ್ರ ಪೂರ್ವದ 
ಲೆಂದೆ ದೇಹೋತ ತೈತ್ತಿಯನು ಕನಿ 

ವೃಂದಕಭಿವರ್ಜಿಸಿದನಾ ಸಂಪಾತಿ ಸುಖಯಾತಿ ॥ 

ಸದ ॥ ನೀಲ ಮೇಘ ನಿಭಾಂಗ ಕಾಂತಿಯ 

ಮೇಲೆ ರಂಜಿಪ ಹಾರದಿಂಗಳ 

ಮಾಲೆ ಕೌಸು ಸಭರತ್ನ ರೊಣಕೃತಿ ಬಾಹುಕಂಕಣದ ॥ 
ಸಾಲು ಪಡೆದಹ. ಜಿ ಮುದ್ರಿಕೆ 
ಏಾಳಿಯಿಂ ಗದೆ. Es 

ನಾಲ ಭಕುತರ ಮು ಸಲಹು ನೆಮ್ಮುವನು ೧] 

ಸ 

tl 

ಕೇಳಿರೈ ಕಪಿಗಳಿರ ಪರಮ ಕ್ಸ. 
ಸಾನು ಚಂದ್ರಮ ಮುನಿಪ ದಯದಿ 
ಹೇಳಿದನು ದಃಖಿಸುನೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಗನೆ ದೇಹೆನಿದು | 
ಮೂಲ ದುಃಖಕೆ ದೇಹ ದೇಹದ 
ಮೂಲ ಸಂಗದ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮದ 
ತೀಲು ಕಾಣಾ ಹಮ್ಮು ಒವಿಡಿದಾ ಬುದ್ಧಿ ಪೂ ರೂರುಷನು' 1.೨ |} 



ಮೂವಕ್ತೀಳನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಹಮ್ಮನಾದಿಯ ವಿದ್ಯೆ ಯಿಂತಾ 
ನೊಮ್ಮೆಯಿಂ ಜಡನಾದಕಿ KR ಪರ 
'ಬೊಮ್ಮದಂಶದ ಚಿಚ್ಛ ಕತಿಯಿಂ ತ ತಪ್ಪದಾಯಸದ ॥ 
ಧರ್ಮದಂತರಿನಾಗಿ ಕಾಂಗಾ 

ಹಮ್ಮು ಹೇಹೆ ತದಾತ್ಮ ಭಾವದಿ 
ಫೊಮ್ಮೆ ದೇಹವು ಜೀತನದ ಹಡಿ ಕಾಣುತಿಹುದೆಂದ 

ದೇಹವೇ ತಾನೆಂದು ಹನ್ಮಿನ 
ಮೋಹಬಲದಿಂ ದುಃಖಸುಖದ ಸ 
ಮೂಹೆವನುಭವಿಸುತ್ತವದರಿಂ ಜೀವನೆನಿಸುವನು ॥ 
ಸೋಹೆ ರಹಿತನು ನಿರ್ವಿಕಾರ ನಿ 
ವೀಹ ಬರಿದೆ ತದಾತ ಒನಡೆದೀ 
ಜೇಹನಾ ಜಡಕರ್ಮಿ' ಬಂಧನೆನುತ್ತ ಬಗೆದಿಹನು 

ಜೀವ ತಾನೆಂದೆನುತ ಕರ್ಮಡ 
ಬಾನಿನಲಿ ಬಿಗಿವಡೆದು ತಳ ಮೇ 
'ಲಾವಗಂ ಶಶ್ಚಲವನುಣೆ.: ತೊಳಲುತ್ತ ಪುಣ್ಯದಲಿ ಗ್ಗೆ 
ಡೀ ಪಾನದಲಿ ನರ 
'ಕಾವಳಿಯನೆನುಭವಿನ ಬಯಸನು 
ಭಾವಿ ನರಕಸ್ವರ್ಗವನು ಬಯಸುತ ತೃಲಿಹೆನೆಂದ 

ನಾನು ಯಜಿಸಿಜಿ ದಾನನಿತ್ತೆ ನು 
ತಾನು ಸ ಸರ್ಗದ ಸುಖವನುಂಜಿನು. 
ತಾನೆನಿಸ “ಸಂಕಲ್ಪ ಬಲದಿಂ ಪುಣ್ಯ ವಶದಿಂದೆ || 
ತಾನು ನೆನೆದಾಧ್ಯಾಸ ಸ ಬಲದಿಂ | 
ತಾನವಾಗೀ ಸ್ವರ್ಗಸುಖದಲಿ' 
ಸಾನುರಾಗದರಿಹನು ಪುಣ್ಯವು ತೀರುವನ್ನ ವರ 

॥೩॥ 

lv 

{| ೫ | 

|೬| 



೨೨.5 ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡ 

ತೀರೆ ಪುಣ್ಯ ವು ಕೆಳಗೆ ಕರ್ಮ 

ಸ್ರ ಬ ಕು ಚಂದ್ರನೆ 

ಸ ಕಿರಣ ತುಷಾರಡೊಡನವರನೀಯ ಧಾನ್ಯ ರಲಿ: ॥ 

ಸೇರಿ ತದ್ಧಾ ನವನು ಜನನ ವಿ 

ಕಾರ ನಾಲುಕು ತೆರನನಸುದದ 

ನಾರಿ ಪೊರುಷಖಾಣಿಲು ರೇತೋರಕುತವೆನಿಸುವೆನು 1೭] 

ಪುರುಷ ನಾರಿಯ ರಮಿಸಿ ಯೋನಿಯ 

ಲುರುಳೆ ಕೇತವು ಸಕಿಯರಕುತವೆ.... 

ಬೆರಸಿ ನೆಲಸಿ ಜರಾಯು ಮಧ್ಯ ದಿ ಪೌಂಡು ರಾತ್ರಿ ಯಲಿ | 

ಹೊರವುದಾಗಳ ಕಲಿಲ ಕತಿ 

ಬೆರಕೆಯಲಿ ರೂಢತ್ವವಾಗು 

ತ್ರಿ ರಲು ಪಕ್ಷಕೆ ಸೇಶವಾಗಿದ್ದಂಡವಹುಜಿಂದ ||) 

ನ್ರಂಚದಿಂಶತಿ ರಾತ್ರೆ ಗಂಕುರ 

ಕಿಂಚಿತಹುದಾ ಮಾಸವೊಂದಕೆ 

ಸಂಚದಿರ ಶಿರಪೃಷ್ಠ ಕಂದಗಿ ಗ್ರ ವುರಗಳ್ಳೆ ಡು: | 

ಚುಂಚರಿ ಕೋವಿಯ ಕ್ರಮದ ಜಯ: 

ಮುಂಜಿ 3ಪಾಣಿಯು ಸಾದ! ಕಟಿ ಜಾ 

ನುಂಚ ಗುಲ )ಗಳೆರಡು ತಿಂಗಳಿನೊಳಗೆ ಫೇಛೆಂದೆ' |e || 

ಆಂಗ ಸಂಧಿಗಳಹವ್ರು. ಮರೀ" 

ತಿಂಗಳೊಳಗಹ ವಪ ರೃವೀ ಸ 

ರ್ವಾಂಗುಲಿಯು ಸಹ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ದು ತಿಂಗಳಿಗೆ | 

ಕಂಗಳೂ ಶೊ ತೃ ಗಳು ನಾಸಿಕ 

ಒಂಗದಾ ee ಮೂಲೋ | 

ತುಂಗೆ ಪಂಜ್ ,ಯು ರೂಹುಸಿಡಿನವು ಯೆಂದನಾ ಮುನಿ | ೧೦. | 



ಮೂವತ್ತೇಳನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಆರು ತಿಂಗಳದೊಳಗೆ ಕರ್ಣ 

ದ್ವಾರ ಛಿದ )ಗಳಹವು ಪಾಯುನಿ 

ಚ ನೇಡ ್ರೀಪಸ್ಥನಾ ಶಿರರೋಮಗಳು ಸಹಿತ | 

ಶೋರುಗೇಳರದೆಂಟಿರಲಿ ಸಾ 

ಕಾರ ವೊಂದೂವುಳಿಯವಪ್ಪ ವು 

ಸೇರಿಹುದು ಜೀವತ್ವ ಚಿಚನ ಸಂಚನಾಸದಲೇ 

ಎನ್ನಲೇನಾ ಜೀವ ಚೀತನೆ 
ಕನ್ನ ರಸ sR 

ದುನ್ನ್ನ ತದ ವರನಾಭಿನಾಳೆದ ಸೂತ್ರ ದಿಂಜೊಳಗೆ | 

ನ ಸಂಚಮ ನಪನಾಸದಿಂ ಮೇ 

ಲುನ್ನ ಯಿಸಿ ಕಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆವುದು 

ತನ್ನ ಕರ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ಯಿಂದಲೆ ವಿಹಗ ಕೇಳೆಂದ 

ಅಲ್ಲಿ ಪೊರ್ವಾರ್ಜಿತದಕರ್ಮನ 

ನೆಲ ನೆನೆನನು ಜಡರ ಪಾವಕ 

ಫಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರಲುಬ್ಬಸಡ ಢಗೆಯಿಂದ ಕಳವಳಿಸಿ | 
ಸೊಲ್ಲಿಸುವ ತ ತನ್ನೊಳಗೆಯಕಟಾ "le 

೧೧ 

ಯೆಲ್ಲ ಯೋನಿ ಸಹೆಸ್ರ ಜನನದ. 

ಲೆಲ್ಲ ಜನಿಸಿಯು ಮತ್ತದೀ ನಿಧಿ ಬಿಡದಲಾ ಯೆಂಬ 

ಪುತ್ರ ಪಶು ಗೃಹೆದಾರ ಬಾಂಧವ 
ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಕೋಟಯು 

ವರ್ಥ ಹೊರಜೇ ನಂ ್ಯಯವನ್ಯಾಯಾಜಿ ರ್ಜಿತದ ಧನದಿ ॥ 
ಚಿತ್ತ ದಲಿ ತೂಷ್ಟ್ವಾ ಖ್ಯ ಮುಸುಕಿ 

ದೃ ವತ ಮಾತ ಸಿತಾರ್ಥದರುಹಿಸ 

ದತ ಕ್ ನು ಕೆಡಹಿದಳಲಾ ಶಿವ ಶಿನಾ ಯೆಂಬ 

ವಿಡಿ 

| ೧೧ ॥ 

| ೧೨ 

Hay 

॥ ೧೪ | 



| ತೀರ್ಶನವ ಮಾಡಿದೆನೆ 

| ೧೫ || 
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ಮಿಸದೆ ನಮಶಿವಾಯೆಂಬ 

ಯೆಪಳಿದು ನಿಜಗೃ ಹವ || 
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ನೂ ವಕ್ಷ €ಫನೆಯೆ ಸಂಧಿ ೨೨೫ 

ಬಂದ ಸುಖದುಃಖವನು ಉಣುತಲಿ 

ದೃಂದ್ವ ಭೇದಾಭೇದವಿಲ್ಲದೆ 
ಹಿಂದೆ ನೆನೆಯೆದೆ ಮುಂದೆ ಬಯಸದೆ ಲೌಕಿಕವ ಬಿಡದೆ 1 
ಒಂದು ಸಂಕಲ ವನು ಮಾಡದೆ 

ಇಇಂದಿರಾಸತಿ ಪ ರಾಮ ಮು 

ಕುಂದ ಯೆನುತಾರಬ್ಧವುಳಿದನೆ ಶಿವಶಿವಾ ಯೆಂಬ... |೧| 

 ಬಂದಶಾನೀಗರ್ಭವಾಸದ 

ದಂದುಗವ ಹೊೊರವಂಟಿನಾದಕಿ | | 
`ಮುಂಜೆ ಮತ್ತೀ ನೆರಕವಾಸಕೆ ಬಹನೆ ಹರಿಹದವ 
ವೊಂದೆ ಮನದಲಿ ಭೆಜಸುನೆನು ತಾ 

'ಯೆಂದೆನುತ್ತಿ ರೆ ಸೂತಿಸಮಯವು 

ಬಂದಡುರುಳುವನಾಗ ಜನನೀ ಯೋನಿಯಿಂದೊಗದು i ೨0 | 

ಪೂತಿಮೇಧ್ಯವ್ರಣರಕುತೆ ಪ್ಪ 

ರ್ಕಾತ ಯೋನೀಯಂತ್ರ ನೀಡ್ 

'ಪಾತದಿಂ ಹೊರಳುತ್ತ ಔರಳುತ ಕ್ರಿಮಿಯ ತೆರನಲ್ಲಿ | 
ಈ ತೆರದೆ ಬಾಲಾದ್ಯವಸ್ಥಾ 

ವ್ರ್ಯಾತ ಯವ್ವನ ದುಃಖ ಸಹಿತನು 

ಭೂತವಲ್ಲೈ ನಿನಗೆ ವರ್ಣಿಸಲೇಕೆ ತಾನೆಂದ' | ೨೧॥ 

ಈ ಪರಿಯೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನರಕದ 
bss 

ತಾನಗೊಂಬನು ಕರ್ಮಜೀನದ್ವ ಯದ ಹಮಿ ಒಂದ | 
'ಬೋಸನಾಗಡೆ ಸೂ ಲ ಸೂಕ್ಷ” ದಿ | 
ಕಾನಥದ ವಿಷಯೇಜೆ ಯಿಂದವೆ 
ಲೇನ ತಡೆದನ ಹಮ್ಮಿನಿಂ ನಿರ್ಲೇನನೆಹೆ ಜೀವ | 3೨ || 



ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಸೆಷ್ಟಿಂಧಾಕಾಂಡೆ 
ಕಷ್ ಸಿ 

ee ke 

ಅದುಗುಣದಿ ದೇಹದ್ವ ದೋಜೆಯ 

2 ಇಡೆದು. ನಾಷಾಪ್ರಕೃತಿ ka
 

ಬಂದಿದು ಜಿ ದೇಹೇಂ ಂದ್ರಿಯೆ ಮನೋ
ಭಾವಂಗಳನು ತೊಕೆದು |! 

ಇದಿರಿಸೀ ಜಿ ಹ ವಸ್ಥೆ ಯ 
ಹಿ ಈ ಗ ಕಟ ( 

ದನ ತ ಸತ್ಯಸನ್ಮಯ 

ಚಿದುಘೆನಾನೇಜಾತ್ಮ ತಾನೆಂದರಿದು ನಿಲಬೇಕು || ೨೩. [| 

ಶ್ವ ಶುದ್ಧ ವಿಬುದ್ಧ ಸತ್ಯ 

ತ್ಾ ಸಿ ನಿರ್ಮಲ ಶಾಂತಕ್ಕ 

ವ ತ್ರಿನೂರ ಹರಾತ್ಮ ಸರಮಾಕಾಶ ನಿರ್ಗಣದ | 
ಇಸು ತಾನೆಂದರಿದು ಮೋಹವ 

೬ಶ ರಿ ದೇಹಾದಿ ಭಾವವ 

ನಸ ನಾಗಿರಬೇಕು ಬಳಿಕಾರಬ್ಬ ವಿದದನ್ನ | ೨೪. |) 

ಬರಲಿ ಸುಖವೇ ಮೇಣ ದುಃಖನವೆ 

ದೇಹವಿದರಲಿ 

ದ ುಗೊಂಬರೆ ಯೆ ುನುತವಲ್ಲಾ ಧಿಟ ವಿಚಾರಿಸಲು || 

ಜನಿಸಿ Fina ಇರು ಸುಖದಿ ತನು | 

ಗ ಸರ್ಹನು ಬಿದ್ದ ಹರಿ ಬಳಿಸಂದನಾ ಮುನಿಪ || ೨೫ |) 

ನನೆ ಹೇಳುವೆ ಕ್ರೀತೆಯಲಿ ವಿಷ್ಣು | 
| [50 

ಬಂತೆಯಿತನು ರಾವಣನ ಕೊಲೆ | 
ool CN ; | | 
ಕಾಂತಿಂಯನುಜರು ಸಹಿತೆ ವನಕೆ ದಿಹೆನು ದಂಡಕಕೆ | .೨೬ || 



ಮೂನಕ್ಕೇಳನೆಯ ಸಂಧಿ ೨.೨೩ 

 ರಾಮುನಿಲ್ಲದ ಹೊತ್ತು ರಾವಣ 
ಭೂವಿಂಜೆಯ ಕದ್ದೊಯ್ಯಲಂಸು | 
ತ್ತಾ ಮಹಾತ್ಮನು ಮಾಡುನನು ಸುಗ್ರೀವ ಸಖ್ಯ ನನು | 

ಪ್ರೇಮದಿಂ ಕಪಿಸಡೆಯ ಕಳುಹುವ 

ನಾ ಮಹಾಶ್ಮನ ಸತಿಯನರಸು 

ತ್ರೀ ಮಹೇಂದ್ರಾಚಲದ ಶರಧಿಯ ತಡಿಗವರು ಬಹರು | ೨೭ | 

ಅವರೊಳಗೆ ಕಾರಣದಿ ಸಂಗತಿ 

'ಭನಿಸುವುದು ನಿನಗಿಲ್ಲ ಸಂಶಯ. 

ವವನಿಸುತೆಯಿದ್ದಿರವನರುಹೆ ಯಥಾರ್ಥ ನಾಕ್ಯದಲಿ | 

ರನಿಯ ಕರಣದಿ ಬೆಂದ ಸಕ್ಸವು 

ಜವಳಿ ಮಗುಳುತ್ತೆನ್ನ ವಹುದ್ಳೈ 

ನವವೆನಿಸಿ ಬಳಿಕೆಂದನಾ ಮುನಿರಾಯನೆನಗೊಲಿದು ೨೮ | 
ಕಾಡ ಮಾತೇ ಮುನಿಯೆ ವಚನವು 

ನೋಡಿರೈ ಕಪಿಗಳಿರ ಸಕ್ಟುವು 
ಮೂಡಿತದೆ ಕೋಮಲ ಸುನೂಶನವಾಗಿ ಶನಗಿಂದು ॥ 

ನಾಡೊಳಚ್ಚರಿ ಸ್ವಸಿ ನಿಮಗಾ 

ರೂಢಿಸುತೆ ಗೋಚರಿಸುವಳು ಧಿಟ 

ಮಾಡಿ ಯತ್ನವ ಲಂಥಿಸಲು ದುರ್ಲಂಘ್ಯ ಸಾಗರವ | ೨೯ | 

ರಾಮ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿ 

ಪಾಮರರು ದುರ್ಜನರು ಸಹಿತೀ 

ಭೀಮ ಭನಸಾಗರವ ಕಳಿದೆಂದೆಂದು ಶಾಶ್ಚತದ | 
ಕ್ಷೇಮ ವೈಷ್ಣನನದಕೆ ಸಲುವರ 
ದಾ ಮಹಾತ್ಮರು ಮರ್ಮ ಲೋಕವ 

ನೀ ಮುದದಿ ಪಾಲಿಸುವ ದೈವವಲಾ ಶಿನಾ ಯೆಂದ | ೩೦ || 



ಫ್ ಸಕ್ಕ 

ಲ ಪದಧಿಯನು ದಾಂಟುವಿರಿ ನೀವೆಂಬ | 
gp |! ಬ FM ಡೌ ತಗ ಚ 

ಖಾ ಕೊಬತಲೆ ಮುನರೇ ವಿ 

ಕಾರ್ ಹೊಗಳುತ್ತ ಬೀಳೂ ಕ್ ಗ Bui ವ 

ಸ § ಳಿ ಅ್ಟ ಇ ಸ ಕಾರಿ ಹೊಃ ದಮ ಗಿರಿಜೆ ಠೇಳೆಂದ | ೩೧ | 

ಗೆ 
ಲ ಛಲ 

ಲ್ ನಾದೆಲನಿತೆ ಹರ್ಷದ 
p ' smn 

ಹಾಸ ಯಜ ೦ ಕೊಡಿ ಎ ಉ 

i iy ನು ಕ ಯ ತ ಮೆಡಿದರು | 3 

ನ್ ಸವಿಯ ಲೊ ಪ ಲದೊ ಟ್ರಿ ನ ನ ಡೆವಿಯೆ | 

ರ್ ಪಕ ಡಕ) ಮಹಾ ಭಯಂಕರವ ೩೨ || 
te ಡೂ ಸಿ ಒನಯ ಜೆ ಇಮ್ ಆ ಗ್ೆ 

| 

ಬನುವಡಿಸುತೆಂದರು ನರೆಸ್ಲರ 

ಸ ಹೀರಾಮಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಥರಹರೆಂದ || ೩೩ || 

ನಕ ಸ ಸಮರ್ಥರಾಗಿ 

ಎಂ ಪರಿಯನು ಲಂಭಸುವನಾತನೆ 

Rb ಹನಿಗಳೆ ಸ್ರಾಣವನೆ ಕಾಯ್ದವನು [| ಸ ತ 

ಜತೆ ಅಜೆ ಪ್ರಕ 3 ಶೀಘ್ರ ದಿಂದೆಂ 
2 

ತೆಮು ನಿಲಲಿ ರಾಜಾ 

ದಯ ರಾಮಂಗೆತಿಪಿ ಸ್ರಿಯನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ದ ವನು | ೩೪ | 
4 A NRE Mn SO 

ped ; ೮ ಶೂರರೆ (ಖ) 



ಮೂವತ್ತೇಳನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಎಂದ ಯುವರಾಜನ ನುಡಿಗೆ ಕಪಿ 

ವುಖುಕದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ದು 

ಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ರನು ನೋಡುತ್ತ ಸ್ಟ ರೊಳು ಮರಳೆ 

೨ಗದನೆನ್ನಿ ರಿಲ್ಲರು 

೦ ಸೌರುಷವ ಬೀರ್ಚೆೇ 

ವೆನೆನಲೈ ನುಡಿದರು ತಮ್ಮ ನಿಜ ಬಲವ 

ಕೆತ್ತು ಯೋಜನಕೆಂದನೊಬ್ಬಿ 

ಹಾರುವೆನೆಂದನಾ ಮೂ | 

ನಾರುವೆನೆಂದನನ್ಯ ನು ನುಡಿದನೈನತ್ತ || 

ಮುನೆನು ಯೋಜನನನೆ 

ಶಾರುವೆನೆಂದನಾನೆಂ 

ೂಂಭತ್ಮೆಂಟಿನೆಲ್ಲರ ನೂರರಿಚ್ಛಯಲಿ 

ನೂರಕೊಳಗೇ ನುಡಿದ ಜಾಂಬವ 

ಇತಿ ಮುಪ್ಪು ಬಂದುದು 

ಯ ವಾಮನನಳೆವದಿನ ಸಪ್ತ ಧರಣಿಯನು || 

ಎ ಪ್ರೀಸದನ ವಿಧಿಯಿಂ 

೨೦ದೆನು ಬಲವನೇಳನು 

ಳೋಯಿತು ಶಕ್ತಿ ಜರೆಗೀಗಿಲ್ಲ ತನಗೆಂದ 

'೦ದಡಂಗದ ನಾನು ದಾಂಖಿವೆ 

ನು ಮರಳುವಡೆ ಕುಶಲತೆ 

ಯುಂಟೋ ಯಿಲ್ಲವೋ ಯೆನಲೆಂದ ಜಾಂಬನನು 

ಬಾಡಿಯ ನಿಯಾಮಕನು ನೀ 

ನಾಂಟು ಸಮರ್ಥನಾದಡು 

ಕಾನೆಲ್ಬುಳಿದು ನೀ ಹೋಗುವುದು ಮತವಲ್ಲ 

lo ls ಇ 

| ೩೨ | 

EW 

| ೩೭ ॥ 

[ 

|| ೩೮ || 



ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡ 

ಎನಲಿಕಂಗದನೆಂದನಾದಡೆ 

`ಯಿನಿಬರೂ ದರ್ಭಾಸನದಿ ಮು 

ನನ ಸರಿಯೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲದುಳಿವಡುಪಾಯವಿಲ್ಲ
ೆ ನಲು ॥ 

:ಅನುವರಿತು ಜಾಂಬವನು ನುಡಿದನು 

ನಿನಗೆ ತೋರುನೆನೀತನೊಬ್ಬನಂ 

'ಯನಿತು ಕಾರ್ಯವನಾದರೂ ಮಾಡುವ ಸರಾಕ ಮಿಯ 

ಇಂತೆನುತ ಜಾಂಬನನು 'ಹೆನುಮುನ . 

`ಮುಂತೆ ಕುಳಿತಿರಿ ಹನುಮ ನುಡಿದನು 

.ಸಂತೆಸದಲೇಕ್ಕೆ ನುಡಿಯೆ ನೀ ಕಾರ್ಯಗೌರವವ ॥ 

-ಪಂಥದಲಿ ಸಾಮರ್ಫ್ಯವುಳ್ಳವ | 

ಶಾಂತೆ ಮುನಿಯಂತಿಹೆಯಜೇಕೆ ದಿ 

`ಗಂತ ವಿಶ್ರುತ ಕೀರ್ತಿಯಾಗಲಿ ತೋರು `ನಿಜ ಬಲವ 

ನಾಯುಪುತ್ರನು ನೀನು ತತ್ಸಮ 

``ದಾಯುತೆವಿಂತ ಪರಾಕ್ರ ಮಯೂ ನಾ 

-ರಾಯಣನೆ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥಕವಶಂಸಿದ 'ಮಹಾತ್ಮನಲ | 

ಬಾಯ ಮಾತೇ ಜನಿಸಿದಾಗಳು | 

ರಾಯನುಳಿದಾಕಾಶ ವರಾರ್ಗದಿ 

` ಹಾಯಿಡೆಯಲಾ ಹಣ್ಣೆ ನುತ ಭಕ್ಷಿಸಲು ದಿನಕರನ 

ಹಾರಿ ಮೇಲಕ್ಕೈದಿ ಸ್ಸ 

ನೊರು ಯೋ ಜನದಿಂದಲವನಿಗೆ 

ಜಾರಿ ಬಿದ್ದೀಪರಿ 'ಪರಾಕ್ರಮವದನು `ವರ್ಜಿಸಲು ಟೆ 

ಆರು ಶಕ್ಕರು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮಾ 

ನಾರಿಧಿಯೆ ಸಾಕೇಳು ರಾಮನ 

'ಇಾಾರಿಯವನ ತೈ ಸೊಳಿಸುವಾ -ಸುವೃತನು `ನೀನೆಂದ
 

i ೩೯ | 

| ೪೦ | 

೪೧ 

1 ೪೨ || 



ಮೂವತ್ಶೇಳನೆಯ ಸಂಧಿ ೨೩೧ 

ಇನಿತು ಜಾಂಬನೆನೆನಲು ಕೇಳ್ತಾ 

“ಹನೆಮನತಿ ಹರುಷದಲಿ ಸಿಂಹ 

'ಫ್ವನಿತದಿಂ ಗರ್ಜಿಸಿದನಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಬಿರಿವಂತೆ 1 
ಕನಕಗಿರಿಯಂದದಲಿ ಬೆಳೆದೆ | 

ರ್ಡ್ಹನೆಯ ವೀರ ತ್ರಿವಿಕ್ರ್ರಮನೆವೋ 
`'ಲನುಪಮನು ಮಗುಳೆಂದನೆಲ್ಲರು ಕೇಳುವಂದದೆಲಿ | va ॥ 

ಕಡಲ ನಾನಿದ ದಾಂಟಿ ಲಂಕೆಯ 

ಸುಡು ವಿಭೂತಿಯ ಮಾಡಿ ನಿಮಿಷಕೆ 

`ಮಡುಶಿ ರಾವಣಕುಲ ಸಹಿತ ಜಾನಕಿಯ *ರೆಶಹೆನು ॥ 
ಹಿಡಿದು. ರಾವಣನೆನ್ನು ಕೊರಳಿಗೆ 

ತೊಡಿಸಿ ಹೆಗ್ಗವ ಕಟ್ಟಿ ಶಹೆನೆಂ : 

ಹಡದ ಹೆಸ್ತದಿ ಚೆತ್ರವೆನಗೆಂದಾಗ ಗರ್ಜಿಸಿದೆ | | ೪೪ || 

ಮತ್ತೆ ಸೀತೆಯ ಕಾಣದಡೆ ತಾ 

ಕತ್ತು ಲಂಕಾಪರ್ವತವ ಸಹಿ 

ತಿತ್ತ ತಂದಿಕಿಸುನೆನು ರಾಮನ ಮುಂಡೆ -ನೆಹಿಲದಲಿ || 

ತೊತ್ತು ರಾವಣನಾನಗಣ್ಯವೆ | 
ಮತ್ತಿ ರಲು ಹೆನುಮುಂತನಾಡಿದೆ 

:ಶ್ರಕ್ನಿಯನು ಕೇಳುತ್ತ ಮಗುಳಿಂತೆಂದ ಜಾಂಬವನು ॥ ೪೫ || 

ಸೀತೆ ಸುಖದಿಂದಿಹಳು ಹೋಗೈ 

ವಾತಸಂಭವ ಕಂಡು ಮರಳಿ 
“ಖ್ಯಾತಿಯಿಂ ಬಾ ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲೈ ಬಳಿಕ | 
ವೋತು ರಾಘನ ಸಹಿತ ಹೋಗಿ ಮ 

. ಹಾತಿಶಯ ಪೌರುಷವನೆಲ್ಲವ 

.ನೀತಿಯೆಂದವ ತೋರಬಹುದೆಲೆ ನೀರೆ ನೀನೆಂದ | ೪೬॥ 



೨೩೨ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕಸಿ ಎಂಧಾಕಾಂಡೆ 

ನಿನಗೆ ಮಂಗಲವಾಗಲೇಕ್ಸೆ 
ಹನುಮ ಹೋಗು ವಿಹಾಯಸದಲೇ 
ಲನಿಲ ಕೂಡೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿ ರಾಮಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ | 
ಚತ ಯೋಚಿಸಿ ಹರಸಿ ಕಳುಹಿದ 
ನುಪಮನು ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಕಫಿಗಳ | | 
ಸಮಯದ ರೂಪದಿಂ ಗಿರಿಮಸ್ತಕಕೆ ನೆಗೆದ | ೪೭ | 

ಅಪ್ರತಿಮನಾದಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಿ 
ರಿಪ್ರದೇಶ “ಮಹೇಂದ್ರ ಶಿಖರದಿ 

ಸುಪ ್ರಸನ್ನ ಮುಖಾಬ್ದ ಜಾರು ಸುವರ್ಣ ಪರ್ಣದಲಿ ॥ 
ಸರ್ನರಾಷೋಪಮದ * ವಾಲ ಸು 

ದೀಸ್ಮ ನೇತ್ರದಿ ವಾಯುನಂದನ 

ನೊಪ್ಪಿದನು ನೋಳ್ಪಖಿಳ ಜನಕತಿ ಮುದನನೀವುತ್ತ | ೪೮ | 

ತ್ರಿಂಶಸಸ್ತಕ ಸಂಧಿಯಲಿ ಸದ 

ಶಂಸೆ ನಾಲ್ಕತ್ತೆ ಟು: ರಘುಕುಲ. 

ವಂಶ ಚ ಮುಗಿದುದೀೇ ಕಿಪ್ಟಿಂಧಿಕಾಂಡನಿದು [| 
ಭ್ರಂಶಹೆರ ಸುಂದರನ ಕಾಂಡವ 
ನಂಶಹರ ಗಿರಿಸುತೆಗೊರೆವ ಸರ 
ಹಂಸ ಗುರು ನಿತಾ ತ್ಮ ಲಕ್ಷಿ ಟ್ರ ಸಲಿನಲ್ಲಿ | ೪೯ | 

ಅಂಶೂ ಸಂಧಿ ೩೭ ಕ್ರೈ ಸದ ೧೬೯೧ ಕೈ 

ಮಂಗಳಮಹಾ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ 

ಕಸ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡ ಸಮಾಪ್ತೆವು 



ಸ್ನಸ್ಟಿ ಪೃಜಾಭ್ನ8 ಹರಿಷಾಲಯನಂ 
ಬೆ... ಿ ಎಂ 

ನ್ಯಾಯ್ಯೇನ ವತಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಂ ಮಹೀಶಾಃ | 

ಟೆ ಣೆ Q ಸ್ಪ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಜ್ಯಃ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ 

ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ॥೧॥ 

ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಪೃಥಿನೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನೀ | 
ದೇಶೊಆಯೆಂ ಕ್ಲೋಭರಹಿತಃ ಸಜ್ಜನಾಃ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯಾಃ (|೨| 

ಅಪುತ್ರಾ8 ಪುತ್ರಿಣಃ ಸನ್ಮು ಪುತ್ರಿಣಃ ಸನ್ಮು ಪೌತ್ರಿಣಃ | 

ಅಧನಾಃ ಸಧನಾ ಸನ್ಮು ಜೀವನ್ಮು ಶಕದಾಂ ಶತಮ್ |೩| 

ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ i 

ಬುದ್ಧ್ಯ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಸ್ವಭಾವಾತ್ | 

ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ | 
ನಾರಾಯೆಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ೪ 

ಯದಕ್ಷರ ಪದಭ್ರಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರಾಹೀನಂ ತು ಯದ್ಭವೇತ್ | 
ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತು ತೇ |೫| 
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ಯಧ್ಯಾನನಿರ್ಧೂತ ನಿಯೋಗಮ್ನು ರ್ನಿಡೇಹಿಬಾಲಾ ನಿಬುಧಾರಿನನ್ಯಾಂ | 
ಪ್ರಾ:ಕಾಸ್ಸಥೇ ಪ್ರಾಣಮಯಂ'ಪ್ರಭುಂ ತಂ ಶ್ರೀಣಾನಕೀಜೀವನಮಾನಕೋಸ್ಮಿ | 



॥ ಶ್ರೀ ಬು ಶ್ರಧ್ಯಾನನ್ ॥ 

ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ ದ್ರಾಯ ಯ ರಾನುಚಂದ್ರಾ ಯ ವೇಧಸೇ ] 
ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ೫೩೦8 ನಮಃ 1೧॥ 

“ವೈದೇಹೀ ಸಹಿತಂ ಸುರದು ್ರ್ರಮತಲೇ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಟನಸೇ 
ಮಧ್ಯೇ ಸಷ ತಕಮಾಸನೇ ಹ ನೀರಾಸನೇ ಸುಸ್ಲಿ ತಮ್ | 
ಅಗ್ರೇ ನಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತೇ ತತ್ತ್ವಂ ಮುನಿಭ್ಯಃ ಸರ 
ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ ತಂ ಭಂತಾನಿಭಿಃ ಸರಿವ್ರ ಶಂ ಕೋ ಭಜೇ ಶ್ಯಾ ಮಲಮ್ | ೨ || 

ವಾಮೇ ಭೂಮಿಸುತಾ ಪುರಶ್ಚ ಹನುಮಾನ” ಪಶ್ಚಾತ್ ಸುಮಿತ್ರಾಸುತಃ 
ಶತ್ರುಘ್ಲೊ ಸ ಭರತಶ್ಚ ವಾಮನಲಯೋರ್ವಾಯಾ ಎದಿಕೋಣೇಷು ಚ | ಮ ೇಮ್ತ ವಿಭೀಷಣಕ್ಚ ಯುವರಾಟ್ ಹಾರಾಸುತೋ ಜಾಂಬವಾನ್ 
ಮುಕಿ e ನೀಲಸಕೋಟಕೋಮಲರುಚ: ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲನು್ |೩| 

ರಾಮಂ ರಾಮಾನುಜಂ ಸೀತಾಂ ಭರತಂ ಭರತಾನುಜಮು" | ಸುಗ್ರೀವಂ ವಾಯುಸೂನುಂ ಚ ಪ್ರ ಣಮಾಮಿ ಪುನಃ ಪುನಃ | ೪॥ 
ನಮೋಸ್ತು ರಾಮಾಯ ಸ ಲಕ್ಷ ಣಾಯ 
ದೇವೆ ಚೆ ತಸ್ಯ 4 ಜನಕಾತ ಜಾಯ್ಕೆ | 

| ನಮೋ ನ್ಮ ರೆಡೆ ಫ್ರೇಂದ್ರ ಸಃ | 
| ನಮೋಸ ನ್ಮ ಚಂದಾ ೨ಾರ್ಕಮರುದ ಣೇಭ್ಯಃ | Jw] 

ಚೆರಿತಂ ರಘುನಾಥಸ್ಯ ಶತಕೋಟಿಪ್ರ ನಿಸ್ತರಮ್ | | ಏಕೆ ಬಕನುಕ್ಷರಂ ಪೆ ಪ್ರೊ ಶ್ರಿ ೦ ಮಹಾರ ॥ ೬॥ 
ಮಾಲಿ ತೆಗಿರಿ ಸಂಭೂತಾ ರಾಮಸಾಗರಗಾಮಿನೀ | ಪುನಾಶು ಭುವನಂ ಪುಣ್ಯಾ ರಾಮಾಯ ಮಹಾನದೀ | ೭ | 

ಶೊ ನಿ (ಕಸಾರಸಮಾಕೀರ್ಣಂ ಸರ್ಗಕಲ್ಲೊ ೇಲಸಂಕುಲವು | ಕಾಂಡಗ್ರಾಹಮಹಾನಿನಂ ನಂದೇ ರಾಮಾಯ ಣಾರ್ಣನಮ್ |೮| 



| ಸ್ವಸ್ತಿ ॥ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ | ಶುಭಮಸ್ತು | 
॥ ನಿರ್ವಘ್ನಮಕ್ತು | ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಾ ಯ ನಮಃ ॥ 

| ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ 

ತ 

ಮೂವ ತ್ಕೆಂಬಿನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಹನುಮಂತನು ಲಂಕಾಪುರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಹೋದೆದ್ದು 

ಸೂಚನೆ | ವಾಯಪುತ್ರೆನು ರಾಮ ಭೃತ್ಯನು 

ತರಿ ಪೊಕ್ಕು 

ದಾಯತದಿ ಸರ್ನ್ವತನ ಲಂಕಿಣಿ a ವೊಳಪೊಕ್ಕ | 

ಫದ | ಪುಂಡೆರೀಕದಳಾಕ್ಷ ಸನಿ ಭೆ 
ಖಂಡಲಾದ್ಯ ಮುನೀಂದ್ರ) ಮನ he | 
ದಂಡವಾಗಿಯೆ BE ಚಿನುಮಯನ ॥ 
ನಂಡಿತರು ಯೆಡಬಿಡದೆ ನೆನೆಯಲು 

ಚ:ಡವಿಕ್ರ ಮ ರೂಹನೆನಿಸಿ ಆ 
ಧಂಡಲವ' ಭಕುತರನು ರ್ವ ಕಿನ ರಾಮ ತನ್ನು ನನು 1೧ 



೨೩೪ ಅಧ್ಯಾತೆ ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರಕಾಂಡ 

ಹನುಮನಂಜನೆಯಾತ್ಮಸಂಭವ 

ಘನ ಮಹಾಬಲ ವಾಯುನಂದನ 
ಚಿನುಮಯಜ್ಜ್ಯಾ `ರಾಮನಿಷ ನು ಫಲುಗುಣನ ಸಖನು ॥ 

ನಿನಯ ನಸಿಂಗಲನನಿತನಿಕ್ರಮ 

ವನಧಿಯುತೃ )ಮಿಸೀತ ಶೋಕಾ 

ಸನಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಾಣದಾತ ದಶಾಸ್ಯ ದರ್ನಫ್ನು | ೨ || 

ಇಂತು ದಾ ದಶನಾನುದಿಂದ ದಿ 

ಗಂತೆ ನಿಶ್ರಕನಾಗಿ ನೆನೆವವ 

ರಂತರಂಗವ್ಯ ಥೆಯ ಕೆಡಿಸಿ ಸುಬುದ್ಧಿ ನಿದೆ ಯನು | 

ಶಾಂತಿ ಬಲವಾರೋಗ್ಯ ಸಿರಿಯಶ 

ಮುಂತೆ ನಿರ್ಭಯನೀವ ಹರ ಹನು 

ಮಂತನನು ಬಲಗೊಂಬೆನೀವುದು ಮತಿಗೆ ಮಂಗಲನ | ೩] 

ಸಕಲಲೋಕಾಧೀಶನಮರ 
ಪ್ರಕರ 'ನತನುತ ಮಹಿಮನದ್ವಯ 

ಸ ಸೇವಿತ ಪಾದ ನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣನಾಮ | 

ಮುಕುತಿಕಾಂಕ್ಷೆಯನುಳ್ಳೆ ತನ್ಷ್ನ ಯ | 

ಭಕುತರಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿ ವ ಶಾ ; 

ಸ್ರಕಟಿಸಿದನಾ ರಾನುಚರಿತದೆ ಕಾಂಡ ಸುಂದರವ |೪| 

ಗಿರಿಜೆ ಕೇಳ್ಳೆ ಮಾರುತಾತ್ಮಜ 

ಹರುಷ ಸಂದೇಹದಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ. 

ಸರಸಿಯನು ಕತೆಯೋ ಜನದ ಮಕರಾಲಯನನದನು | 

ಭರದಿ ದಾಂಟಿ ಸರಾತ್ಮ ರಾಮನ 
ಚರಣನನು ಭಾವಿಸುತ ನುಡಿದನು 

ನರ ಕನೀಶ್ವರಕೆಲ್ಲ ನೋಡುವುಡಿನ್ನ ಸಾಹಸನ, . ॥ ೫॥ 



ಮೂನಕ್ಕೆಂಟಿನೆಯ ಸಂಧಿ ೨೩೫% 

ಆಂಬರದಲೇ ಹೋಹೆ ರಾಘವ 

ನಂಬು ತಾನೇ ವ ರ್ಥವೇ' ಲವ 

ಣಾಂಬುಧಿಯನುತ. ರಿಸಿ ಕಾಂಬೆನು ಯಿಂದು . ಜಾನಕಿಯ | | 

ಹೆಂಬಲಿಸದೇ ಮರಳಿ ರಾಮ ಪ. 

ದಾಂಬುಜವ ನಾ ಕಂಡು ದೇಹಾ ' 

ಡಂಬರದಿ ಕೃತಕೃತ್ಯನಹೆನು ಕೃತಾರ್ಥನಹೆನೆಂದ |೬॥ 

ಮರಣಕಾಲದಿ ರಾಮನಾಮ: 

ಸ.ರಣೆಯಿಂ ಪಾಪಿಗಳು ಸಹಿತು. ಹಿ | 

ತ್ತರಿಸಿ ಭವವಾಠಿಧಿಯನುತ್ತಮ ಮುಕುತಿವಡೆವರಿನೆ ॥ 
ಅರರೆ ಯಾತನ ದೊತ ನಾ ತತ್ 

ಸ್ಮರಣೆಯಿಂ ತನ್ಮುದ್ರಿ ದಿಕೆಯ ನೆರೆ | 
ಡರ ಶರಧಿಯ ಕಳಿವುದೆನಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಲ್ಲಿ ಂದೆ © [al 

ಎಂದು ಮೇರುವಿನಂತೆ ಗಿರಿಯೆನು 
ಮುಂದೆ ಕರೆದಲಿ ಗಬ್ಬ ರಿಸಿ ಪದ | 
ದಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕಲುಹಿ 'ಬಾಲವನೆತಿ, ಮೇಲ್ಮೊಗಳೆ 1 
ಸಂದ ದೃ ಸ್ಟಿಯೆ ನೆಗೆದ ರುಜುಗೊರ. 

ಭನ. ತಳ್ಳ ಹಾರಿದ 1 | 

ನಂದು ದಕ್ಷಿಣಕಮರರಭ್ರದಿ. ನೋಡಿ. ಬೆರಗಾಗೆ. Ne 

ಅನಿಲವೇಗದಲೈದುತಿರಲಾ. 
ಹನುಮ ನಭದಿಂ ನೋಡಿ ದಿವಿಜರು 

ದನುಜಪುರನನು ಹೊಗುವ ಶಕ್ತಿ ನರಾಕ್ರ ಮನದಿನಗೆ | 
ಜನಿಸುವುದೊ ಮೇಣಿಲ್ಲವೋ ಯಂ | 
ಬನುವನರಿಯೆ ಸರೀಕ್ರಣಾರ್ಥದಿ | | 
ಘನ ಸುನಸೆಗಿಂತೆಂದರಮರರು. ನಾಗಮಾತೃ ಗೆ | Hel 



೨೩೬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರಕಾಂಡ 

ಹೋಗು ಕಿಂಚಿತ್ ವಿಘ್ನ ವೆಸಗೆ ಗೈ 
ಯಾಗರುವನಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ನ 

ಬೇಗರಿದು ಬಾ ಯೆನಲರಕ್ಷಣಕವಳು ಮಾರುತಿಯ ॥ 
ತೂಗಿನೋಡಳು ಬಂದು ನುಡಿದಳು 
ಬಾ ಗರುವ ಹನುಮಂತ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ 
ಹೋಗು ಕೊಟ ರು ದಿನಿಜರೆನಗಾಹಾರವನು ನಿನ್ನ | ೧೦ || 

ಹಸಿವು ಘನನೆನಗೆಂದಡೆಂದನು 
ವಸುಧೆಸುತೆಯನು ಕಂಡು ರಾಘವ | 
ಗುಸುರಿ ವಾರ್ತೆಯ ದೂತಕ್ಳ ತ್ಯ ನೆ ಮಾಡಿನಾ ಮರಳಿ | 
ಬಸುರ ಹೊಗುನೆನು ತಾಯೆ” ಟೆ ' 
ಗಸದ ಮಾರ್ಗವನೆನಗೆ ಕೊಡು ಬೇ 
ಗುಸುರಬೇಡಾ ಸುರಸೆ ನನೊನನೊ ಯೆಂದನಾ ಹನುಮ |೧೧॥ 

ಆಗದಾ ಹೆಸಿದಿಹೆನು ಹೊಟ್ಟಿ ಗೆ 
ಹೋಗಿ ನೀ ಮರಳಲ್ಲದಿದ್ದಡೆ 
ಈಗ ನುಂಗುನೆನೆಂದಜಿಂದನು ಹನುಮ ವದನವನು | 
ಬೇಗ ತೆರೆ ಹೊಕೆ ೨ 4ದುವೆನು ಯೆಂ 
ದಾಗ ಯೋಜನ 1 ಸುರಸೆಯು | 
ಮೇಗೆ ತೆಕಿದಳು ಬಾಯನಾಕ್ಷಣ ಸಂಚಯೋಜನಕೆ |೧೨॥ 

ಹತು ನಿ ಯೋಜನ ಬೆಳೆದ ಮಾರುತಿ 
ವಕ್ಚ್ರ ವಿಪ,ತೆ ನಶ 3 ದೆನೊಜೆನಳು | 
ಮತ್ತೆ Hy ಡೊ ಜನನ ಹನುಮಂತ ಬೆಳಿವುತಕ | 
ತುತ; 8 ಗಿಂಬನು 5 ದಳನಳಿ 
ವತ್ತ ಬಳಿಕನಿಲಜನು ಹೊಕ್ಕನು | 2 | 

ವಕ್ರ್ಯನನು ಉಂಗುಷ್ಠ ಮಾತ್ರಾಕಾರದಿಂದೊಳೆಗೆ 1 ॥್ಶ೧೩/ 



| ಮೂವತ್ತ ೦ಟಿನೆಯ ಸಂಧಿ ೨೩೭ 

ಡಲ ಹೊರನಂಟದಿರಲನ 
ಎಗಿದೆಂದನಾ ನಿಜ | 

ಬಂದೆನೆನೆ ಕಂಡೆಂದಳಾ ಸುರಸೆ || 
'ನಹುದು ಹೋಗ ಮ 

) ನಿನ್ನ ಬಲವನು 

'ಭುಹಿದರು ನೀನತಿ ವೀರ ಕಪಿಯಹುದು | ೧೪ || 

ಸೆಯ ಕಂಡೈದಿ ರಾಮನ 

'ನೆಕುತವಳು ಹೋದಳು 

ಎರುತಜನು ಬಳಿಕತಿ ನಾಯುವೇಗದಲಿ || 
ನೋಲು ಹಾರು 

ತಾಕಾಖ್ಯ ಗಿರಿಗಾ 

ನು ಬೇಗ ಹನುಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೆಂದ | ೧೫ || 

5೨ ನನ್ನುಂಟುಮಾಡಿಹ 

ಜನು ರಾಮ ತ 

೨ರ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೆ ದುನೆ ಹನುಮನೆಂಬವತು. | 
ವಿಶ್ರನಿಸೆ ಎ | 

ಯೆಲೆದ್ದು ನಿಲ್ಲೆ ನ | 
ಹೆನ ಹಿನ ಹಾರುವ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆದ್ದ | ೧೬ | 

ನು ಮಣಿ ಶೈ ಂಗಡೋಪರಿ 

ನ ಹನುಮಗೆ 

ನಿನಗೆ ನಿಶ್ರ ಮಿಸಲಿಕೆ ಬೇಕಾದ ॥ 
£ ವನು ಮೆಲ್ಲೆ 

ಕ್ಯನಾಕನೆಂಬರ್ 

ಸದಿ ಬಹುದೆನೆ ಹನುಮನಿಂಶೆಂದ | ೧೭ ॥ 



೨೩೮ ಅಧ್ಯಾ ತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರಕಾಂಡ 

ನೇಗದಿಂ ನಾ ರಾಮ ಕಾರ್ಯಕ 
ಹೋಗುವವ ನಾ ಶ್ರಮಿಸುತೀ ಫಲ 
ಭೋಗವುಂಬುದು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲಿ ಂದಾ ಗಿರಿಯ ಶಿವ | 
ತಾಗಿಸುತ ಹಸ್ತದಲಿ ಮುಂದಕೆ 
ಹೋಗೆ ಕಿಂಚೆದ್ನೂರ ಹಿಡಿದುದು 
ಮೇಗಣಚ್ಛ ಯೆಯನು ಛಾಯಾಗ್ರಹೆವು ಕೇಳಲ್ಲಿ 

ಸಿಯಿಕಾ ನಾಮಾಖ್ಯ ಘೋರದ 
ಸಂಹ ದುರ್ಗಹವಾರದಾಗಲಿ. | | 
ಸಿಂಹೆ ಮಾರ್ಗದರೈ ದುವವದಿರ ಛಾಯೆ ಕೆಳಗಿಳಿಯೆ . | 
ಗ್ರಂಹೆಯನು ಮಾಡುವುದು ಸೆಳೆದು ನೃ 
ಸ ಭೃತ್ಯನ ಛಾಯೆ ಬೀಳೆಲು 
ರಂಹದಂದದಿ ತಜೆಯೆ ಮಾಗುಶನಿಂತು ಜೆರಗಾದ 

ಆರು ತಡೆದರು ತನ್ನ ವೇಗದ 
ದಾರಿಗಟ ಸೈ ದರೆನುತ ನೋಡುತ 
ನೀರ ಬಹಿಃ ಸುತ್ತ ಕಾಣದೆ ಕೆಳಗೆ ನೋಡುತಿಕೆ | 
ಘೋರಕಾಯದ ನಿಯಿಕೇಯ ವಿ 
ಕಾರ ರೂಪವ ಕಂಡು ಧುಮಃಕ ಸ | 
ನೂರ ಅನಳನು ಮೆಟ್ಟಿ ಕೊಂದುಪ್ಪ ೃರಿಸಿದನು ಮೇಲೆ 

ಮತ್ತೆ ನೇಗದಿ ಮುನಿ ನಂದದೆ 
ಲಿತ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಮುಖದಿ ಹೋಗ ಮ 
ಹತ್ರ ರದ "ದಿಡಕೈದಿ ಕಂಡನು ಘೆಲಕುಸುಮುದಿಂದ | 
ಸುತ್ತ ಕಲ್ಪ ದ್ರು ಮದ ಖಗಮ್ಮಗ 
ನೆತ್ತ ಸನದು ಶೋಭನಾನದ ತೆ 
ಲಾ ಕ್ರಿಕೂಟ ಗಿರೀಂದ್ರ ಮೂರ್ಧಿಯಲಿಳೆದನನಿಲಭವ 

|| ೧೮ ॥ 

1೧೯॥ 

so 

| ॥ 2೧ ॥ 



ಮೂನತ್ತೆಂಟಿನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಾಕಾರ ಪಂಕೆಯ 
ಚತ್ವರದ ಮೇಗೋಟಿ ತೆನೆಗಳ 

ಕೊತ್ತಳದ ಕಾಹುಗಳನಂಕದ ರೆಂಕೆ ಡೆಂಕೆಯದ | 
ಮತ್ತೆ ವಜ್ರಕವಾಟ ನೂಟನೆ 

ಹತ್ತೆದೋಜೆಯ ಲಾಳೆನಿಂಡಿಗೆ : 

ಯಶ್ಶ್ನನೋಡಲು ಹೇಮಮಯದಟ್ಟಾಲ ಗೋಪುರವು 

ಎಂತು ಹೊಗುನೆ ನೆನುತ್ತ ಮಾರುತಿ 

ಚಿಂತಿಸುತ ತನ್ನೊಳಗೆ ರಾತ್ರಿಯು 

ಬಂತದಾದರೆ ಸೊಕ್ಷ ರೊನಿಂದೊಳ ಫಗುವೆೆನುತ | 

ನಿಂತನಲ್ಲಿಯೆ. ಹ ಸನೆಯಲಿ 

ಕಾಂತ ಸೂಕ್ಷುಮ ರೂಪ ವೆನು ಬಲ 

ವಂತನೊಳಗೈದಲಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದಾಯ್ಕು ಕೇಳೆಂದ 

ಲ ಪುರದ ವರಲಂಕೆ ರಕ್ಕಸಿ 

ರೂನನಾಗಿಹದಲ್ಲಿ ಹೊಗುತಿರ 

ಪವನನಂದನಗೆ ನುಡಿದಳು ಗಜರಿ ರ್ಗುಸುತ | 

ಪೋಪೆ ಯೆಲ್ಲಿಗೆ ಚೋರ ನೀ ಕಪಿ 

ರೂಪದಿಂ ತನ್ನಾ ದರಿಸ ಸದರಿ 

ಯಾ ಪುರದ ಲಂಕಿಣಿಯ ರಾತ್ಯ ಗತಾರೆ ಭಕ್ತಿಣಿಯ 

ಗರ್ಜಿಸುತ ತಾಮ್ರಾಕ್ಷಿಯಿಂ ಬರೆ 

ದುರ್ಜನೆಯ ಹನುಮಂತ ಹೊಡೆದನು | 
ಸ್ರ ಮುಸ್ಟಿಯಲಿಳೆಗೆ ಕೆಡೆದಳು ರಕುತವುಗುಳುತ್ತ ॥ 

ಸುತ್ತ 'ವಳೆದು ನುಡಿದಳು 

ಸಜ ಜಾ ಕಿ ಹೋಗು ಜಯಿಸಿದೆ | 
| ನಿಜ್ಜರಾರಿಯ ಲಂಕೆಯನು ಮಾಂಗಲ್ಯ ನಿನಗೆನಲು 

೨೩೯ 

| ೨೨ | 

| .೨೩ || 

|೨| 

| ೨೫ | 



__ ಜ್ ಜೌ 

ಸೆಟ್ಟಿ ಲಜನೆನೆಗೆಂದನಾದಿಯ 
"6 

ಅಣ ವಿಂದ ಯುಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೇತೆಯಲ್' 

ಟುವ ವೆ ಸಂಜೆ ಯಲಿ 
ಇ. ಟವೆನೆ ದಶರಥಗೆ ವಿಷ್ಣುಐ ರಾಮ ಸಂಜ್ಣ್ಣ | 

ಜಿಟಿ ನಾ ವರ ಯೋಗಮಾಯೆ ವಿ 

ಶಿಷ್ಟ ಜ ಜನಕನ ಮಗಳ ಹೆಳುವೊಡ y 

ರಾಮನು ಸತಿಯನುಜ ಸಹ ಕಾನಕಕೆ ಬಹೆನು ॥ ೨೬॥ 

ನೊಲಲು ಬೇಡಿ ವ 

ಸಾ ಜರ್ ಧ್ ಮಾಯಾ 

| ಪವಿ ಸೀತೆಯ ಮಾಡೆ ದಶಶಿರನವಳ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೆ | 

ಗಾವಿಲನೆ ಪುರಕೊಬ್ಬ ಕಫಿಯನು 

ದೇವನಓಲು ರಾ ಯಲಿ ಬಹ 

ಸಾವರಿಸಿ ನೀ ಗಜರೆ ಕೊಲುವನು ಹೊಡೆದವನು ನಿನ್ನ '॥ ೨೭॥ 

ಆಗ ಏೀ ವ್ಯಥೆಬಡುವೆನೆಂದಿಗೆ 

ಮೇೇಗತೆಯೆ ಮಾತಲ್ಲ ರಾವಣ 

ನಾಗಮನೆವೆಂದಿಹನು ಬೊಮು ೬ನು ಒಂಜಿ ತನ ಜಗನ್ | 

ಸಾಗಿತದು ನೀ ಗೆದ್ದೆ ತು | 

ಹೋಗೊಳಿಗೆ ನೆಡುಪುರದಿ ರಾವಣ 

ನಾಗಿಸಿದ್ದುದ್ಯಾಗಿಹುವುದೆದು ಹಲವು ವೃಕ್ಷದಲಿ leh 

*ಆಶೋಕಾವನವಿಹುದು ಮ 

ಬರಿಂ ಮಿಗಿಲಾದ ಶಿಂಶಸ 
ಭ್ ಮರನಡಿಯ ರಾಕ್ಷಸಿಯರ ಬಸು ಟು || 

ಭನ ಹಂಬಲಿಸುತಿಪ್ಪ ಛು 

ತವ ಸೀತೆ ಹೋಗೆ 

ಬನ್ಲಿದನೆ ಕಂಡರುಹು ಬೇಗದಿ ಮರಳಿ ರಾಘನಗೆ  |೨೯॥ 
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ಮೂವತ್ತ ಂಟನೆಯ ಸ ೨೪೧ 

ಧಕ್ಕೆ ಯಾಜಿನು ಧಾರ್ವೃತ ಸ ಸಂ 
ಯಾದನು ರಾಮನ ಸ ಸ್ಮೃತಿ | 
ಸುಕ್ಕ ತದಿ' ಬಂದುದಿದು. ಭವಸಾಶಮೋಚನೆದ ಚ||. ಜನಿ ಕ್ಷಸಂಗದ 

ನ್ನ ಹಲ ಸ ಹೋಗಿ ಹೆರಹಿ 
ನು ದಿನ” ಹೈ ದೆಯದಲಿ ರಾಭಿನನಗಲವೀಡನಗ 

1 ೪ ೫8 
p ೩ 

ಛಿ 

3 | 
3 ॥ ೩೦ | 

ಆವ ಯೋನಿಯಲಿ$5 ಮತ್ತಾ 
ಮಾವ ಚೇಷ್ಟೆ ಸಿಯನೆಸ ಗಿ ಕಟ ಸರ 

ಲಾವನಾಗಳಿ ಹೆರಿಕರಣಜನೆಸುಗ ಮಾತ್ರ ದಲಿ 1 
ಬೇವುಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಪ ತಕ್ಷಣ 
ವೇ ಏನೇಕೆವು ಬಹುದಲಾ ರಾ | 

; ಜೀವನಾಭನದಾನ ಕರುಣಿಯೆೊ ಭಕುತಕೊಳಗೆನ್ನು an 

ಮರೆದು ನೆನಿದಕಿ ತನೆ ನೇ ಸೆಕ 
ತೆರುವ ಕರುಣಾನಿ ನಿಧಿಯನೆಂತೆಸೇ 
ಮರೆವರಕಟಾ ಮೂಢಮಾಯಾ ನಿಷಟು ಲಂಸಟಿಕು | 
ಹುರಿಗಳಿಂದತಿ. ಕಷ್ಟರಲ್ಲಾ 
ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಮೇಲನುತ್ತ ಮ ರ 

` ಕುಠಿಯದುಂಟಿದರಿಂದೆ ಕಸ್ಟ ವು ಮೂಢ ಜನೆನಿನು 1 sy 

ಐ ದಯಾನಿಧಿ ರಾಮೆ ತನಗೀ 
ಸಾಧುಸಂಗವ ನಿನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ | ಹ 
ಲಾದರಿಸಿದ್ಯೆ ತನ್ನ. ಭಕ್ತಾ ಭೀಷ್ಟ ನಿಗೆ ಸಹನೆ" ಗ್ಗೆ 
ಮೇದಿನೀ ತಿಗ ಭ ತ್ಯನ | 
ನಾದೆರದಿ ಕಳುಹಿದುದು ಮಾಯಾಂ 
ಬೋಧಿ ಸತಿತರ ಕಾಯೆ ನೀನನತಾರ ಕಾರಣನ್ಸ | ೨೩ | 



ls ly ಅಧ್ಯಾ ತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರಕಾಂಡ 

ಆಡಿ ಕೆಲಬರನೊಲಿದು ಕರುಣದಿ 
ನೋಡಿ ಕೆಲಬರ ಕೆಲರ ಭೃತ್ಯರ | 
ಮಾಡಿ ಕೆಲಬರ ವೈರದಿಂ ಹಲಕೆಲರನೀ ಸರಿಯ || 
ಗೂಢ ಗುಣಗಣದಿಂದ ಪಾವನ | 
ಮಾಡುವಗ್ಗದ ದೈವವೇ ಶಾ | | 
ಬೇಡುವೆನು. ತನಗೆವುದೀ ನಿಜ ದಾಸ್ಯ ದಾಸ್ಯತೆಯ {ae 

enue ಯಾದ್ 

ನೆನೆವುತನ ನ ನಿನ್ನ ಮೂರ್ತಿಯ. 
ಮೈನಿ ಪಜಸು ನಿನತೆ ಶಿರದಿಂ 

ದನವರತ ಶೇರ್ತಿಸುತ ನಾಮಾವಳಿಯ ಗುಣಗಣವ | 
ಬಿನುಗು ವಿಷಯದಿ ಬೇೀಳದಂದದಿ 

ನೆ ಈ ಪೆ ಮಾಡೆನುತ್ತಿಕಿ 6. 
ಹನುಮ ಬೀಳ ಂಡವಳ ಹೊಕ ಕ್ಷನು ಬ 1 ೩೫ ly 

ಹನುಮನಬುಧಿಯ ದಾಂಟಿ ಲಂಕೆಯ 
ಚುರ ಹೊಗಲತ್ತ ಸೀತೆಗು 

»ಜ ರಾವಣನಿಂಗೆ ತುಣಿದೆಡದಕ್ತಿ ಭುಜಮೂರು | 
ಎ ಮಹಿಮ ರಘುರಾಮಚಂದ್ರ ಗೆ | 
ನಕ Pei ೦ | 
ನವು ತೋರಿತು ಬಲದ ಕಡೆಯಲಿ ಬಾಹುನೇತ್ರದಲಿ | ೩೬. || 

ಬಳಕ ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಳು ಲಂಕೆಯ 
ಳಗೆ ಹೆ ಹೊಕ್ಕನ ರು ಹನುಮ ಶೋಭಾ | 
ವಳೆಯವನು ರಾತ್ರೆಯಲಿ ಸೂಕ್ಷುಮ ರೂಸನನು ಧರಿಸಿ | 
ತೊಳಶೊಳಲಿ ಪುರಪುರಿಕೆಯಂಗಡಿ 
ಗಳಲಿ ನಾನಾ ಕೇರಿ ಕೇರಿಗ | ೬ 1 ಳೊಳಗೆ ಕಾಣದೆ ಜನಕಜೆಯ ಹೊಕ್ಕನು ನೃಷಾಲಯವ: ೩೩] 



ಮೂವಕ್ಕೆಂಟನೆಯ ಸಂಧಿ 1 ಲ್ಲಿ 

ಎರದರೊಳೆಲ್ಲಿಯು ಕಾಣದೇ ಹಾ 
ಕೊ €ಕಾವನಕೆ ಲಂಕಿಣಿ 
ಕಲು ಹೇಳಿದ ಕುರುಹ ನೋಡುತ ಶೀಘ್ರದಿಂೈದಿ | 
ಸದ ಯಾ ವನಲಕ್ಷ್ಮಿ ನ್ಮ ನಾನಾ 
ತತಲ ಪಕ್ಮಾಮೃ ಶಾಖಾ 

ಸಂ ಹೋಭನೆ ಸೀತಳಾಮೋದದಲಿ ರಂಜಿಸುತ far 

ತಲ ಭೂರುಹೆ ಲತೆವನೆಯಲಮ 
ತಾ ಹದ ಮಣಿ ಚರಿತೆ ನಾ 
ಪ್ರ ಈಾರದ ವಾಪಿಗಳ ಸೋಪಾನ ಸೌಭಗದ I 
ಟಾ ವ್ತ್ನ ತ ಗೋಪುನದಲೆಸ 

ಬ ಮೃ ಗಾಳಿಯ 

ದಂಶ್ಯ್ಕ್ಯಾನದ ಮಹಾವಿಭವನನು ನೆರೆ ಕಂಡ. : | ೩೯] 

ಆರರರೊಳೂ ಪ್ರತಿ ವೃಕ್ಷಗಳು ತೆ 

ಐವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೌಣದಿರೆ ಮುಂ ಕ 

ನಗಿ ನೋಡಿದನೊಂದು ಶಿಂಶನವನು ಲತಾರ್ಜಿತವ | 

ನಲ ಕಾಣದು ಸ್ಪರ್ಣ ಪರ್ಣದ 

ಸುಳಿದ ಪಶ್ಷಿಗಳೆ ತುಂಬಿಹು 

ರಡಿ ಎಡೆ ದನುಜೆಯರರೊಡನಿರೆ ಕಂಡನವನಿಜೆಯಿ ಮಂಗ 

ಹ್ಾನನೀಯರ ಮಧ್ಯದಲಿ ಕುಶ. 
ತಾಗಿಕ ಜಿಯ 

`ನ ಲಿಳಿವಶು ಜಲ ಮಲಿಕಾಂಬರಂಗಳಲಿ || 
ಸದೆ ೀವಶೆಯವನಿಗಿಳಿದಂ 

ಶು ೨ ಯೆ ರಾಮು ರಾಮಾ 

ನಿಮೀ ಬಗೆದೊರದಲಾ ಯೆನುತೊರಲುತಿರೆ ಕಂಡ | ೪೧ || 



೨೪೪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರಕಾಂಡ 

ಜನನಿಯೇ ಹೋ ಸಾಗಿ ಉಂಟದೆ 

ತನುನಸಿದು ಕಾಸ್ಮದವೊಲಿರಲಾ | 

ಹನುಮನಾಶ್ಶಾದಿಸುತ ಶಾಖೆಯ ವೃಕ್ಷದಗ್ರದಲಿ el 

ಜನಕ ಸುತೆಯನು ಕಂಡು ಭಾಸೆಂ 

ದನು ಕ ತಾರ್ಥ ಕ ತಾರ್ಥನಾದೆನು 

ಘನ ಸುಕ್ಕ ತವಹ ಮಾರನ ಸಾಧಿಸಿದೆನೆಂದ 

ಅನ್ಟ ರೊಳಗೇ ಕಿಲಕಿಲಾರವ 

ಮುಟ್ಟಿ ತಂತು ಬ ರದ ಹೊರಗದ 

ನಿಟ ಕ ಕಾರುತಿಯದೇನೆನುತಿರಲು RR || 

ಹೆಟ್ಟು ಲ ಗೆಯರೊಡನೈತರುತ್ತಿ ರೆ 

ದುಷ್ಪ ನೀಲಣಂಜನದ ಗಿರಿಯಿಂ 

ದಸ್ಪೃದಶದಿಂದೆಂಡಧಿಕ ಕರ ದಶಶಿರಂಗಳಲಿ 

ವಾತಜನು ವಿಸ ಯದಿ, ವೃ ಕಾ 

ವ್ಯಾತನಂಡದೆಲಡಗಿಡನು ರಘು 

ನಾಥನನೆ ರಾವಣನು ಚಿಂತಿಸುತಿಸ ಠೈನನವರತ || 

ಸೀತೆಯನು ತಂದೇಸುದಿನೆ ನಾ | 

ತೇತಕಿನ್ನೂ ಬಾರೆ ರಾಮನು 

ಘಾತಿಸಲು ತನ್ನು ವನು ಪುಣ್ಯ ವಿಹೀನ ನಾನೆಂದ 

ನೆನದಲಲ್ಲಡೆ ಬಾರದೆಂದಾ 

ನವನಿಸುತೆಯನು ತಂಡೆನೆಲ್ಲಾ 

ದಿನಿಜರೂ ಮೊರಯಿಡಲು ರಾಘನಗೆಂದು ಸದೆಬಡಿದೆ | - 
ನವ ಸುದೂರ್ವದಳಾಂಗ ಕೋಮಲ 

ರನಿ ಶತದು  ತನಪ್ರಮೇಯನ 

ಶಿವ ಶಿವಾ ನಾನಿಂದು ಕೂಡುವೆನೆಂದು ಭಾವಿಸುವ | 

| ೪೨ | 

| ೪೩॥ 

| ೪೪ | 

em) 
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ಆವ ವೇದಾಂತಗಳಿಗಾತ್ಮನು 
ಜೀನನು ನ್ಯಾಯತರಿಗನಲನು 

ಭಾವಿ ಹೋತೃಗಳಿಗೆ ನಿಷಸ್ವನು ಸೌರರಿಗೆ ಮೇಲಿ ॥ 
ದೇವಿ ಶಾಕ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಾಂಖ್ಯೆಗೆ 

ಸೇವ್ಯ ಭಕುತಗೆ ನಿಷ್ಠು ಶಿವ ತಾ 

ಜೇವಲದ ಶೈವರಿಗೆ ಯಾವನಸಕಾರರಿನರೆಂಬ 1 ex | 

ನಿನುತಲನುದಿನ ಯೋಚಿಸುವನಾ 

ನನದಶನುವಾ ರಾತ್ರಿ ಯೊಳು ತಾ 

ಕನಸ ಕಂಡನು ಉಮನೊಬ್ಬ ಸಫನೀಶ್ವರನ? ಕಳುಹೆ | 
ನನಕೆ ಬಂದಿಕೆ ಸೀತೆಯಿದ್ದಾ 

ನಿನುತ ವೃಕ್ಷಾಗ್ರದಲಿ ಕೋರರ 

ಲನುಸನತಾಂಗದಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಲಿಕಡಗಿದುದ ಕಂಡ | ೪೭॥ 

ಏನಿದದ್ದುತ ಸ್ವೈನ್ನ ವೆಂದಾ . 
ದಾನವನು ತನ್ಕೊಳಗೆ ಚಿಂತಿಸಿ 

ತಾನು ನುಡಿದನು ಕೆಲವು ಸಪುಸವು ಸತ್ಯನೇ ಯಹುದು | 
ಯೇನದಾಗಲಿ ಬೇಗ ಹೋಗಿಯೆ 

ನಾನು ಸೀತೆಯ ಗಜರಿ ಧಿಟ್ಟಿಸಿ | 

ನಾನವಿಧದಿಂದವಳು ದುಃಖಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು | ೪೮ | 
ಅದನು ವಾನರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಲಿ 

ಸುದತಿಯಳುವುದ ಕಂಡು ರಾಮಗೆ. 

ತದಪಿ ಕಾರ್ಯವ ಕಾಂಬೆವೆಂದನು. ಬರುತ ಸಹವಾಗಿ ॥ 

ಮದಮು ಖನು ಬರುತಿಕಲು 'ದ ೈನಿಸಿತು 

ಪದದ ನೂಪುರ ಕಂಕಣವ ಕೇ 

1 8 ಭಯದಲಿ ಸೀತೆ ತಲೆಯನು ಬಾಗಿಯುಡುಗಿದಳು . | ೪ || 

1 ಕಹೀಂದ್ರನಕು (ಖ) 

ರ Pp ನಸ- ಇತರ. 



೨೪೬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರಕಾಂಡ 

ಧರಣಿಯನು ನೋಡುತ್ತ ನಯನದಿ 

ಜೆ ಜಲದಲಿ ರಾಮ ಚರಣದ 

 ಮುತಿಯನು ಸೀತೆಯಿರೆ ಕಂಡೆಂದ ರಾವಣನು ॥ .: 

ಇ ನಾ ಬರಲುಡುಗಿಕೊಳುತಿರೆ 

ಬರಿದು ರಾಮಗೆ ತೀಡುನೈ ವನ | 

ಚರರ ಮೆಧ್ಯವಲಾತ ಸಾನುಜ ಸಹಿತಲಿಹನೆಂದ ।೫೦॥ 

21 

| ಛಿ 

ಮ್ಮ ತೋರುವನೊಮ್ಮೆ ತೋರನು 

ಹಮ್ಮಯಿಸಿ ನೋಡಿದರು ಸುತ್ತಲು 

ನಮ್ಮ " ದೂತರನೇಕ ಮಂದಿಯ ಳು ನೋಡಿದೆನು ॥ 

ರಮ ಸೇತಕೆ ನಿಸ್ಸೃ ನು ನೀ 

ಸೊನ್ನೆಯ ವಿಷಡೆಪ್ಟಿದಡು ಬರು | 

ಹೆಮ್ಮೆಯಲ್ಲದೆ ಮನವು ನಿತ್ಕೊಳಗಿಲ್ಲವಂಗೆಂದ | ೫೧ || 

ರೂಸನಿಲ್ಲಿಂದ್ರಿಯ ನಿಹೀನನು 
ವೋಪಚಾರಿಕವಲ್ಲ ಗುಣ ವಿ 

ಲೂ (ಹಳನ ವಳೆಂಬುದಿಲ್ಲಾ ಚಿಂತೆ ಮುನ್ನಿಲ್ಲ ॥ 

ಪ್ರ ಹರಿಯ ೧ ಭೋಗವೆಸಗಿದ 

ಡಾ ಸರಿಯೆಲೂ ನುಂಡು ವುಣ್ಣ ದ 

ಲಾ ಪರಿಯಲದ ಮರೆದು ಬಿಡುವ ಕ | ತಫ್ನನನನೆಂದ | ೫೨ ॥ 

ತಂದು ತಾ ನಿನ್ನೇಸು ದಿನನಾ 

ಯಂದು ನಾಳೆಯು ಬಾರನಾಶನಿ 

ಗೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಯುಮಿಲ್ಲ ಮೂಢನು ಚಂಡಿ ನಿಸ್ಸತ್ಯ [| 

ಸಂದ ನರಚಾತುರ್ಯವೇ ನ 

ಲಿಂದದರಿದಿಂ ನಾನು ನಿನ್ನಲೆ | 

ನಿಂದ ನಮುನದನನೊಲಿಸಬಾರದೆ ಸುಮ್ಮನೆನ್ನು ವನು || ೫೩ | 



ಮೂವಕ್ಕೆಂಟನೆಯ ಸಂಧಿ 

ತೊತ್ತಿಯರ ಮಾಡುವೆನು ದಿವಿಜ ಕು 
 ಹೋತ್ತುಮಾಂಗನೆಯರನು ಗಂಧ 
 ರ್ಪೋತ್ತುಮೆಯರನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಜಿಸನ ಮಾಳ್ಬಂತೆ || 
ಎತ್ತಲಾನೂ ತನಗೊಲಿದಡೆಂ 
ದತ್ಯಧಿಕನೆನೆ ನೋಡುತಿದ್ದನು 

ಮತ್ತೆ ಚತುರೋಷಾಯದಿಂ ಮಾಯಾ ಮಹೇಶ್ವರಿಯ || ೫೪ | 

ಸಂಧಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪದಗಳ 
ವೃಂದ ರುದ್ರರು ಬಾಣ ಹೆಸ್ತರು 
'ಯೆಂದಿನಿಷ ಗಣನೆಯಲಿ ಹೆನುಮನು ದಾಂಟದೆಬುಧಿಯನು || 
ಮುಂದೆ ಲಂಕೆಯ ಹೊಕ್ಕಶೋಕಾ 
ವೃಂದದಲ್ಲಿದ್ದುದನು ಕೇಳಿ ಮು 

ಹಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾತ ಲಕಿ ನೃಸಿಂಹ ಸಲಹುವನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ | ೫೫ | 

ಅಂತು ಸೆಂಧಿ ೩೮ ಕೈ ಪದ ೧೭೪೬ : ಕ್ಕ 

ಮಂಗಳನುಹಾ ಶ್ರೀ ಪ್ರೀ ತ್ರೀ 



| ತ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | 

wd 

 ಮೊವತ್ಕೊ ಂಭತ್ತ, ನೆಯ ಸಂದಿ 

ಸೀತೆಗೆ ಉಂಗುರ ಪ್ರಜ ನುನ 

ಸೂಚನೆ |. ಸೀತೆಗುಂಗುರವಿತು | ಕುರುಹಿನ 

ಮಾತನರಿದಾ ನನವ ಮುರಿವುತ 

ಭೀತಿಸದೆ ದಾನವರ ಕೊಂದನು. ನೀರ. ಹನುಮಂತ ಈ: 

ಫದ || ಎಳೆ ತಮಾಲದ ಕಾಯ ಕಾಂತಿಯ 

ನಳಿನದಳ ಸನ್ನಿ ಭದ ನೇತ್ರ ದ 

ಸುಳಿಗುರುಳ ತೋಳಿತ 20೫ ಶೋಭನದ್ಯು ಬಿತಿಯ ॥| 

ಗಳದ ಹಾರದ ಜನ್ನಿ ವಾರದ 

ತಿಳಿವರುರ Pe ಕೆಳಗಿಳಿ 

ದಿಳಿವ ನೀತಾಂಬರದಿ ರಂಜಿಪ ರಾಮನನು ಸೆನೆನೆ Nel: 

ಕೇಳು ಪಾರ್ವತಿ ಸೀತೆ ರಾವಣ 

ಖೂಳ ವಚನ ವ್ಯಥೆಗೆ ರೋಷ ಕ 
ರಾಳದಿಂದೀಕ್ಷಿ: ಸುತಪನಿಯಥೋಮುಖದಿ ಆ ಣವ [| 

ಬಾಲೆ ಮಧ್ಯ 1 ದರಿರಿಸ ನುಡಿದಳು . 
ಗಾಳುಗೆಡೆ ಮ ನಾಲಿಗೆ | 
ಹೇಳಲುಂಟಿಲೆ: ಹೊಹೆ ನಿನಗಂಜುವನೆ ರಾ ರಾಘವನ of 
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ಧ್ಯ ಶ್ರ ನುಡಿದನು ದಾನನಿಯರಿಂಗೆ ಪಾ 
ಳ್ 

ಸುರನಾಗಾಂಗನೆ ರರೈದಿ [|| 

ನೊಡನೆ ಮುದನಿಂಪಲೆಯೆನೀ ನಿ 

ಬಿಡು ಬಿಡವಳನು ದೀನೆ ದುಃಖಿಕೆ 

ಪಾಂಗಿ ಮನುಷ್ಯೆ ನೀ ಧಿಟಿ ಡು ಸ್ರ 

ನ್ಲೆಡಿಯ ಹಾರುತ್ತಿರಲಿವಳು ತಾ 

ಸಡಿಯೆ ಯೆಂದಡೆ ಬಃ 



೨೫೦ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರಕಾಂಡ 

ಎಲೆಲೆ ವಿಕೃತಿ ವಿರೊಪಿ ಜೇಷ್ಟತೆ 

ತಿಳುಹಿರೌ ಸೀತೆಯನು ಸನ್ಮ' ತಿ 

ಹೊಳೆಯಹೆಂತನೆ ಟ್ರೂ ಧಗೆ ತೆ ಭರ್ಜನೆಗಳಿಂದ ಗ 

ಘಧೆದು ಬಿಡಬೇಡೆನ್ಸ ರಾಕ್ಷಸ 

ಕುಲದ ಭಾಗ್ಯವ ನುಣಲಿ ಯಲ್ಲದ 

ಡುಳುಹನೆ ತಿಂಗಳಿ 0೦ ಆ. ಚು ಮಾ 
೯ iy 

ಬಳಿಕಿವಳೆ ಮೋಹವೆ ಯೆನುತ್ತಾ 

ಬಿಲಿಯ ರು ಸಹ ಹೋದನಾ ನಿಜ 

ಯದಂತಃಪುರಕೆ ಸೀತೆಯನಿತ್ತ ದನುಜೆಯರು ॥ 

ee ತರ್ಜಿಸುವಳೂಬ್ಬ ಚ 

ಬಳಗೆ EE | 

ಕಳಿವಶೀ ಯವ್ವನನ ವ್ಯರ್ಥದಲೆನುತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ic 
| 

Ql, ಇ 

ಒಬ್ಬಳೆದ್ದಳು ಕಡಿಯೆ ಖಡ್ಗದ 

ಕೊಬ್ಬ ನುಂಗಲು ಬಂದಳೀಪರಿ 

ಸರ್ಬರೆಲ್ಲರು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರೆ ಕ್ರಿಜಟೆಯೆಂಬವಳು || 

,ಯವಳನು ವೃ ದ್ದೆ ನುಡಿದಳು 

ಗಬ್ಬ ಸ ರಂಜಿಸುವಿರೀತತೆ 

ಯು ರ್ಬಿತೆಗೆ ನಮಿಸುವುದು ನೀವೆನ್ನು ಕೈಯನು ಕೇಳಿ |೯| 

ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ರಾನತಾಂಹಯ ಶುಭ್ರ ಮದಗಜವ | 
ಎಲ್ಲಿ 

ಚಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹಿತ ಬಂದೀ 
ಅ 

ಪುಂಡ ದನುಜರ ಕೊಂದು ಲಂಕೆಯ 

ಸೀತೆಯ ಸೆಕೆಯ ಬಿಡಿಸಿದರು | ೧೦ 



'ಮೂವತ್ತೊ ಭತ್ರನೆಯ ಸಂಧಿ ಎಂ 

ಅಂಕದಲಿ ಸೀತೆಯನು ಕುಳಿರಿಸಿ 
'ಲಂಕರಿಸಿದುದ ಕಂಡೆ ರಾವಣ 

ಕಮುಖದಲ್ಲೇರಿ ಕತ್ತೆಯ ಬತ್ತಲೆಣ್ಣೆಯನು || 
ುಂಕುಳಿಸಿ ಮೆ ಗುದ್ದಿಸೊಳುತೆಡ 
೦ಕ ಕನ ಸಪೌತ್ರ ರಯ್ದು ತ 
ಕು ಮ ಮಾರೆಯಿಕ್ಕಿ ದ ಪರಿಯದನು ಕಂಡೆ an | 

ಫ್ ೧೨ 

೫ ಬ 6 

ಇರಲು ರಾಮನ ಬಳಿಯ ಸೇವೆಯ 
ಭರದಿ ಮಾಡುತ ಸುಖದಿ ವಿಭಿಷಣ 
ಪರಮ ಶೋಭನನಾಗಿ ಕಂಡೆನು ಬೆಳಗು ಜಾಮದಲಿ 1 
ನಿರುತ ತಪ್ಪದು ಸಪುನ ರಾವಣ 
leis ರಘುನಾಥ ಕೊಂದೀ 
ದೊರೆತನದ ಪಟ ಶವನು ಪಾಲಿಸುವನು ನೀನಗೆ: {| as 

ಸೀತೆಯನು ನೆರಿ ಬಿಡಿಸಿಯಂಕದ 
'ಬೋತಿವಳ ಅದನ 

ಮಾತ ಕೇಳ್ಹಾ ತ್ರಿಜಟೆಯೆಂದುಡ ಭಯದಿ ದನುಜೆಯರು |; 
ಕಾತರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೊರಗಲವರ ವಿ 

ಘಾತಿಗಂಜಿದ ಜನಕಸುತೆ ತಾ '.: 
ನೇತರಿಂ ಜೀವಿಸುವೆನೆಂದಳಲುತ್ತ ಕುಳ್ಳಿ ಹೆಳು fos | 

ಬಾಳೆ ನಯನಾಶ್ರು ಗಳಲೆಬಂಳು 
ನಾಳೆ ತಿಂಬರು ತನ್ನ ದೆ ಇಯ 
ರಾಳುದನು ತನೆಗಿಲ್ರದೀಗಳೆ ಯಾವ ಪೆರಿಯಿಂದೆ | 
'ಜಾಳ ದುಃಖದ ತನುವ ಬಿಡುವೆನು 
ಮೇಲೆ ರಾಮನೆ ಗತಿಯೆನುತ್ತವೆ 
ಘೋಳಿಡುತ ಕಂಠದಲಿ ವ ಕ್ಷ ಹಡಿದು ಹಲುಬುವಳು | av | 



ಯಾವಳಿೀ ಮಧ್ಯದಲಿ ಮ ತಿಪಾಯವೆಂತೆನುತ . 4 
ಭಾವೆ ತನ್ನಯ ದೀರ್ಥ ವೇಣಿಯ 
ದಾನಿನಿಂ ತಾ ಬಿಗಿದು ಕೊರಳನು | 
ಸಾವೆನೆಂದಿರೆ ನಿಶ್ಚಯದಲದ ಕಂಡನಾ ಹನುಮ | ೧೫ |) 

ಮರನ ಕೊನೆ ಲ್ಲದ್ದು ನೋಡುತ 

ಧರಣಿಜೆಯ ಹೋಸ ಯೋಚಿಸಿ 
ಲ 

My, 
Fy 

ಇರಿದ ಮೆಲ್ಲ | 
ಶೃರಸೆನಿಸುವಿ ನ್ಯಾನೋ ನನ ದಶರಥನು | ೧೬ 

ನೃನನಯೋಧ್ಯಾಪುರಕವನ ಸುತೆ 
ರಸರಿಮಿತ ವಿಕ್ರಮನು ರಾಮನು 
ನಿಪುಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘಾ ಘ್ಹಾದ್ಯರನಿಬರಿಗೆ || 
ಗುಪುತ ರಾ ರಾಮನು ಹಿರಿಯೆ ಜಿಯ 
ಶಪಥವನು ಪಾಲಿಸಲು ಭರದಿ 
ಕೃಪೆಯ ಯಲಡನಿಗೆ ನಜೆಡೆಲಂಗನೆ ಲಕ ಉರು ಸಹಿತ 

ಗೌತನೊತಟಿ ಸಂಚನಟಿಯೆಲಿ 
ಸೀತಿ ಸಹಿತಿಕೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ € 

ರೋತು ಮ್ಳ ಗಯಾದದಲಿ. ಹೋಗಿಕೆ. ಸತಿಯ . ರಾವಣನು | 
ಕಾತರಿಗನೊಬ್ಯ ಲಿಕೆ ನೆರೆ ರಘು 
ನಾಥ ಜಟ ಗಾಯದಿ. 
ಪೋತವಾದ ಜಟಾಯುವನು ಕಂಡಿತ್ತ ನಿಜಗತಿಯ: ೧೮ || 



ಮೂವಶೂ ಭತ್ತ ನೆಯ ಪಸ ಛಿ ೯) 

ಅರಸುತೈ ದಲು ಖುಷ್ಕ್ಯಮೂಕದ 

ಗಿರಿಯಲಾ ಸುಗ್ರೀವನ ಇಳಾ | 

ಗಿರಲನನ ಸತಿಯಾಳ್ಕ ಬಾಲೆಯ ು ಕೊಂದ ರಾಘನನು 

ಅರಸುತನವವಗಿತ, ಡನ ಸವ್ 

ಚರರನರಸಲು ಸುತ್ತ ತಳುಹಲು 

Me) ಷಿಕಿ ಕಪಿಗಳೊಳೊಬ್ಬ ॥ ನಾನೀ ದಸ್ತಿಣಕೆ ಬಂ ಟು 

ಹೇಳಿ ಸಂಪಣತಿಯ ಮುಸುಖದಿ ಮತ 

ರಾಲಯವ ಶತಯೋಜನವ ಕಳಿ 

ದಾಳುದೆನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಐ ಲಂಸೆಯ ಹೊಕ್ಕು ನಾ ಬಂದು 

ಆಲಿಗಳಲರಸರಸಿ ಕಾಣದೆ 

ಮೇಲಶೋಕಾವನದಿ ಶಿಂಶಪ 

ಮೂಲದಲ್ಲೊ ರಳುವಳ ಕಂಡೆನು ರಾಮನಂಗನೆಯ 

ಇಂದು ನಾ ಕೃ ತಕ ಸತ್ಯನಾದಿನು 

ಯೆಂದು ಮಾರುತಿ ದಾಮ ಒ'ಸಿರಲರ | 

ವಿಂದಮುಖಿ ಬೆರಗಾಗಿ pe ನೊಡೆ ಕಾಣದಿರೆ 

ಸಂದ ಗಗನದ ಶಬುದವೋ ಮೆಃ 

ರೆಂದುದೊಬ್ಬರ ಕಾಣೆ ಸಸ್ನವೂ 

ಬಂದುದಿಲ್ಲದು ನಿದ್ರೆ ದುಃ ಖಸುತಿದ್ದೆನಿನ್ನ ವರ 

pes ಸು 

ಕರ್ಣ ಪೀಯೂಸೆವನು ತನ್ನ್ನಲಿ 

ವರ್ಣಿಸಿದ ಹಿತವಂತರಿದ್ದರೆ oN 

ತನ್ನ ಮತಿಂದೇ ಬರಲೆನಲ್ಕ ದ ಕೇಳಿ ಮರುತಜನು | 

1 ಶಾಖಾಗ್ರ ಸ 

ದನ್ನು ಶಳನಿಂಕ ಹ ನ್ರೈಮಾಣದ 

ವರ್ಣ ನೀತದಿ ರಕ್ತ ಮುಖದಿಂ ಮ ನಮಿಸಿದನು. 

ns ಎಂ ee: 
ತಾ ಪರಾ 

1/0) 

ಹ ಸಾಸ ಅಜಾತ ಹ ವ ಬಾಯ 

ಹಾ ರಾ ಯು 

ಲಾತಾ ಅಹ 

1 ೨೨1 



3೫೪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರಕಾಂಡ 

ಕರಯನಿಗವ 2ಮುಗಿ3ದಿರಗಿ ನಿಂದಿರೆ 

ದಂಣಿಸುತೆ ಶಂಕಿಸುತ ರಾವಣ 

ದುರುಳೆ ತನ್ನುವ ಮೊಹಿಸಲು ಬಂದನೊ ಕಷಟದಿಂದ | 

ನಿರುತನೆಕುತವೆ ಹಣುಗಿ ತಲೆಯನು 

ಹಿರಿದು ಭಯದಿಂ ಸುಮ ಒನಿರಲಾ 

ದರದಲೆಂದನು ತಾಯೆ 2 6ಸಬೇಡ ನೀವೆನುತ | ೨8೩ || 

ದಾಸ ನಾ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಗೆ 

ಭಾಸುರದ ಸುಗ್ರೀವ ಸಚಿವನ 

ಬೀಸುವಾತನ ಮಗನು ಕಳುಹಿದ ರಾಮನಿಲ್ಲಿಗೆನೆ | 

ಸಾಶಯದಲೆಂದಳು ಕಪಿಯೆ ನಿ 

ಶ್ವಾಸ ನರವಾನರರಿಗೆಂತೆನೆ 

ವಾಸುದೇವನ ಭ ತ ನೆಂದನು ಸೀತೆಗುತ್ತರವ | sv || 

ದೂರ ಕೆ ಚ್ ರಾಘವ : 

ನಾರಯಿವುತವೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂದನು 

ನಾರಿ ಶಬರಿಯ ಹ ತ ಯಹಿಮೂಕ ಪರ್ವೆಕಕೆ 8 

ಧೀರರಿಬ್ಬರ ಕಂಡು ಬೆದರುತ 

ದಾರಿಗೆನ್ನನು ನೋಡ ಕಳುಹಲು 

'ವೀರೆ ಸುಗ್ರೀವಾಂಕ ನಟುರೂಪಾಗಿ ನಾ ಹೋದೆ ॥ ಎ೨೫ || 

ಅವರ ನಾನುಸಚರಿಸಿ ಹೆಗಲನು 

ಭುವನ ಮಧ್ಯರ ಹೊತ್ತು ಬಂದೆನು 

ತವಕದಲಿ ಸ ಗ್ರೀವನೆಜೆಸೈತಂಡು ಸಖ ವನು 

'ವಲುವೋಗದೆ ಮಾಡಿದಾಕ್ಷಣ 

ಯುವತಿಯಾಳಿದ ಬಾಲಿಯನು ರಾ 

ಘವನ ಕೈಯಲಿ ಕೊಲಿಸಿದನು. ಸುಗ್ರೀವನೆಂಬವನು Hs | 
ಗಾಗ ಗಸಗಗಿನಿವಾತರವಗಾ ಆನೀ ಚರನ ೨೧.೫9ರ ೨೮ ಪಾಂಟ್ 

1 ಮುಂ (ಕ) 



ಮೂನತ್ತ್ಕೊಂಭತ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಬಳಿಕ ಸುಗ್ರೀವಂಗೆ ಪಟ್ಟವ 

ಸಲಿಸಲಾ ಸುಗ್ರೀವ ದಶದಿಸೆ 

ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮುವನರಸಿ ಹನಿಗಳ ಕಳುಹುತಿರೆ ನನ್ನ {i 

ಬಳಿಗೆ ರಾಘವ ಕರಿದಾ ಕರದಂ 

ಗುಲಿಯ ನಿಜ ಮುದ್ರಿಕೆಯನಿತ್ತ ನು 

ತಿಳಿದು ನನ್ನಯ ಶಕ್ಕಿಯೆನು ನಿಜನಾವ;ದಂಕಿತವ 

ಹನುಮ ಸೀತೆಯನೆರಸಿ ಬಾಸೆ ಕಂ 

ಡನುಜ ಸಹ ನಾ ಸುಖದಲಿಹೆನೆಂ 

ದನುಸರಿಸಿ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗೀ ಮುದ್ರಿಕೆಯನೊಲಿದಿತ್ತು | 
ತನಯ ಬೇಗದಿ ಬಾ ಯೆನಲು ತಂ 

ದೆನು ಮಹಾಯತ್ನದಲಿ ಕೊಳ್ಳೌ 

ಜನೆನಿ ನೀನಂಜದಿರೆನುತ್ತಾ ಮುದ್ರಿಕೆಯನಿತ್ತ 

ಕೊಟ್ಟು ದೂರದಿ ನಮಿಸಿಸಿ ನಿಂದಿರೆ 

ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡಳು ಮುದ್ರಿಕೆಯನು 

ತ್ಕ ಷ್ಟ ನಾಮಾಂಕಿತವ ಕಂಡಿಂಸಿದಳು. ಶಿರದಲ್ಲಿ ॥ 
ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾನಂದ ಜಲವೊಗೆ 

ವೆಟ್ಟಿನೆಂದಳು ರಾಮಚಂದ್ರನ 

ಮುಟ್ಟ ದತಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾದತಿಸ್ರಿಯನು ನೀನೆನುತೆ 

ಅಲ್ಲದಿಕೆ ಪುರುಷರನೆ ಧಿಟ ತಾ 
ನಿಕ್ಷಿಗಟ್ಟಿನು ಹನುಮ ನೀನಿದ 
ನೆಲ್ಲ ಕಂಡೈ ತನ್ನ ದುಃಖವನಿದನು ರಾಘವಗೆ | 
ಖಲ್ಲ ಪರಿಯಲಿ ತನ್ನೊಳಗೆ ದಯೆ 

'ವುಳ್ಳರೆನ್ನೇ ವಾಕ್ಸಹಾಯವ 

'ಏಲ್ಲಿದನೆ ಬಲುಧರ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೆಂದ 

|| 3೭ | 

|| ೨೮ | 

ls | 

॥ ೩೦ ॥ 
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ಹೋಹೆ ಬೇಗದ ಲಿ 

ಇಯಸದಿಂದ ಬಂದಿವರೆಲ್ಲರನು ಕೊಂದು 
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ನ್ನ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನೊರಗಿರ 

ಅನ್ನ ಗಿಂದಾಶ ಶಾವಳಿಯದಿಂದೊಂದು ವಾಯಸನು || 

ನನ್ನ ಪದದುಂಗುಟವ ತುಂಡದಿ 
ಎಲ್ ರ್ಣ 9, ೬ರ 

ಮ, ಕೌ,ಗಿ ತಿನ್ನಿ ಲ ಲೊ ಟೇ ನಿನ 

ತ್ರನ್ನೆ ವರನೇ ರಾಮನಂಜೆ \ ಬೆನ್ನುಂಗುಟಿವ ತಂಡ 

ಏನು ವೃಣವ ಮಾಯೆ ನ್ಲಿಂಗುಟಿಕೈಮ 

ಶಾನತಪ್ರಿಯ ಮುಂದೆ 

ಶಾನು ವಾಯಸ ತುಂಡ ನಖಗಳು ರತುತೆವಾಗಿರಲು | 

ನೀನೆ ಯೈನುಶವಗೊಂದು ತೃಣವನು 

ತಾನು ಶರವಾಗೆನುತಿರಲಿಕದು 

ಹಾನಿಮಾಡಲಿಕವನನೆಟ್ಟಿ ದೆಹೋಡಿದನ ಸಿ ದಿಸೆಗೆ 

ಕಂಡನು 

ಸಾನುರಾಗದಿ ನಾನುಯಿಟಾ 

ನೂನ ತೃಶಣರವಟ್ಟೈರೋಡಿದ 

ನಾನಲಾರದೆ ಹತ್ತು ದಿಕ್ಚನು ತಿರುಗಿ ಯಿಂದ್ರಾದಿ | 

[ ಸ್ಕಾ ಣುಲೋಕಾಗಳಲಿ ಹರಿಸು 

ತ್ತಾ "ನಿರಾಸೆಯ ಹೊಂದಿ ಮತ್ತೆ ದ 

ಯಾನಿಧಿಯ ಪಾದವ ಸಾರಿದ ರಕ್ಷಿಸೆಂದೆನುತ ] 
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೭೬೫ 

; ಹುಸಿಯೆನೆ ಮೇರು ಮಂದರ: 

ಫೆನನಪ್ರವ ತೋರಿದನು ರಾ 

ಇಾಲರಿಗಳ ದೇಶಹೊಕ್ಕ 

ನರದುಗುಣದಿ ತಾ 

ಥಿ 4. 

ಇಾಳ್ಳುದ ಮಾಡಬಾರದು 

ಬಾರದು ಶೌರ್ಯದೋರದೆ 

[ae 
at 

ನಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲೆಂದೆನಲು | 

ರವೆ 
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ಮೂವತ್ತೊಂಭತ್ತನವೆಯ ಸಂಧಿ ೨೫೯ 

ಎಂದಿನುತ್ತಿ ರಲಿಕಿಬಲನು ಬಾಲದ 

ಅಂದು ವನದಲ್ಲಿದ್ದ ವೃಕ್ಷದ 

ವೃಂದವೆಲ್ಲವ ಸುತ್ತಿ ಮುರಿ ಮುಂಿದಿಳುಹಿದನು ಧರೆಗೆ ॥ 

ಪೊಜೆ ಸೀತಾಶ್ರಯದ ನೆಗವನು 

ಸಿಂದಿರಿಸಿ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ವರವನು 

ಒಂದುಗಳೆದನು ಮುರಿದು ಪಾದಪ ಶಬ್ದ ವರದಂತೆ 11 ಆ 3 

ದುರ್ಜನರ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಾನವ 
ಸಜ ನರು ಕೆಡುಗೆಂಬುದರಿದೇ 
ನಿರ್ಜಕರೋಪನು ವೃಕ್ಷವಳಿದವು ರಾವಣನ ದೆನೆಯಿಂ ॥ 

ಭರ್ಜಿಸಿದ್ದಾ ವನವ ಕಾಣುತೆ 

ಗರ್ಜಸುತ ದಾನವಿಯರೆಂದರು 
ಕಜ್ಜ ವಾರೀ ವನವ ಮುರಿದರು ಸೀತೆ ಹೇಳೆನುತೆ il vv | 

ನವೆ ಬಲ್ಲಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟಲವ 

ಸಾವು ಬಲೆ ವೆ ದುಃಖಕೋಕದಿ 

ಸಾವುತಿರುವನು ಯೆನಲು ಶೆಟ್ಟಿ ವೆನುತ್ತೊರಲುತೈದಿ ॥ 
ಶಾವಣಗೆ ಹೇಳಿದರು ವಾಸರ | 

ನಾನನೋ ಮೇಷದಲಿ ಸೀತಾ 

ಜೇವಿಯನು ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗುತ ವನಗಳನು ಮುಡಿದ | ೪೫ ॥ 

Gl. 

ವೊಪ್ಪ ವನವನಗಳೆಲಿ ವೃಕ್ಷನ 

ಪೃಜಿಲ್ಲವ ಮುರಿದು ಸುತ್ತಿ 

ದ್ದುಪ್ಪರಿಗೆ ಪ್ರಾಸಾದ ಗೋಪುರನೆಲ್ಲ ಜರುಹಿದನು ॥ 

ಯಿಪ್ಸ ವನಗಾಹಿಗಳ ಕೊಂದನು 

ಲ್ಪ ಘರದಿಂಜೆನೆಲು ರಾವಣ 

ಕಿಪ್ರನಿದ್ದನು ಕ್ರೀಡಿಸುವ ನಿಜವನವಳಿಯೆ ಕೇಳಿ eel 



೨೬೦ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರಕಾಂಡ 

ಲಯಗಿರಿಯ ಹರಿ ಪಿಡಿದು ಕಾಪ್ ನದಾಯುಧವ | 

ಕ್ಷಯದ ಸುಖದಲಿ ಕಂಡನ್ನೆ ನೈದಿಹೆ ನವರ ಪಡೆಯ (೪೭ |: 

ವೊರಲುತೈತರೆ ನಿಂಹನಾದದ 

ಲರಗುರಿಗಳಸೌ ್ರೌಫದಲಿ ಮೊಳೆ 

ಗರೆಪ್ರತಿರೆ ಹ ಹೆಮಂತನತಿ ಛೀಕರದಿ ದಾನವರ | 

ಶುರಿಗಳನು ನೆಗೆದನ್ಸ ಸಿದನು | 

ತುರುಗಿನನಿಖರ ಲೋಹದಂಡದಿ 

ನುರುನುಸಿಗಳಾಗರೆದು ಹೋಯಿತು ಸೇನೆ ನಿಮಿಷದಲಿ | 

ಹೋಯಿತಾ ಪಡೆಯೆನಲು ರಾವಣ 

ಜಾಯಲವಡುತ ಕರೆದ ಸೇನಾ 

ನಾಯಕರನೈ ವರನು ಕಳುಹಿದನಖಿ ನಥ ॥ ಬಲ ಸಹತ | 

ರಾಯ ಜಾ ನೋಡಿ ಮತ್ತರಿ | 

ರಾಯಗಜಪಂಚಾಸ್ಕ ಮುನನ | | 

ದಾಯಿಗಳ ಬಳಿಗಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಿ ನು. ಸೇನೆಯನು ಬಡಿದು... | ಲ 3} ಭಾ 

ಸೇನೆ ಸಹೆ ಮುದ್ದರದಿ ಹೊಡೆದಾ 
ದಾನವರನಾ ಹನುಮ ಸೊಡಲಾ 

ಸ್ಥಾ ನದಲಿ ಕುಳ್ಳಿ ರಲು ಮತ್ತೆ ಯು. ಬಾರರೇಯೆನುತ | 

ತಾಫಿಹೇನೆನುತಕ್ಟ ರಾವಣ 

ಸೂನುವತಿ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ತರೆ 
ನೀನೆಯಕ್ಸ ಕುಮಾರ ನೆ: 'ತಂಬರಕೆ ಲಂಫಿಸಿದ. ॥೫೦॥ 
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ಮಿ ಚಿ ಧ್ ಮೂನತ್ತೊಂಭತ್ತ್ಮನೆಯೆ ಸಂಧಿ | 

ಹಡುಗಿ ಲೋಪದ ಮುಖ ರದಿ ತಲೆ 
6; 

ಯಲಪ್ಪಳಿಸಿದದೆ ಅಹ ವು ಸೆ 

ಲು ಸಂಶ್ಸಯವಾಗಿಹೋಯಿತು ಕೂಡೆ ಬಲ ಸಹತ | 

ಮೃಡ ಸಮಾನರಲೇ ಮುಕುಂದನ 

ಬಿಡದೆ ನಂಬಿದ ಭೃ ತ್ಯರವರಲಿ 

ತೊಡಕಿ ಬಡುಕುವ ವೀರರಿಲ್ಲೆಲೆ ಗಿರಿಜೆ ಫೇಲೆಂದ 

ಈ; ಕಸ ೩3 

೬. 6% 

ಅಂಜಿರೀ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ 

ನಂಜು ಮುಟ್ಟಿ ದವರ್ಗಳನು ಪವಿ 

೦ಜರದಲಾ La ತನ್ನಯ ಭೃತ್ಯವರ್ಗದಲಿ | 

ಕುಂಜರದ ಮೇಲೇರಿ ಬಹ ನ 

ನೆಂಜಲಿಸುವುದೆ ನಾಯಿ ನಿತ್ಯ ಸ 

ರಂಜನಾದ್ವಯರಾದ ಮಹಿಮರಿಗಿಲ್ಲ ಭಯವೆಂದ 

“UU 

| ೫೨5 | 

ಕುಿಸಿಯಲಾ ಜಗಮಾಯೆ ಮಾಯಾ 

ಬೆಸಲದಾದೀ ದೇಹ ಕನಸನು 

ಸೊಸೆಯುರರಸುವ ಬಂಜೆಯಂತೇ ಭ್ಯಾಂತಿಯೆಂದರಿದು | 

ನಸುಬೆದುರುವಕೆ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರು. 

ಮುಸುಡ ಮುರುಣಹರು ದುಃಖ ಸುಖಗಳ 

ಹಸರವನು ಸಮಗೊಂಡು ನಿರ್ಭಯದಿಂದಲಿಹೆರೆಂದ i 3 

ಅದರೊ1ಳೀ: ಹನುಮಂತ ಸಾಕಾ 

ಚ್ಛಿ ದು ಘನಾತುಮ ರಾಮ ಕಾರ್ಯ 

ಕ್ಯೊದಗಿದಾ ಸ್ಕಿ ಸಿ ರಜೀವಿ ಕೈಷ್ಮಿಕ ಬ್ರ ್ರಿಹ್ಮೇಚರ್ಯದವ i 

ಇದಿರು ತಳ ಮೇಲಾಗು ಹೋಗಿಕೆ 

ಬೆದರಿಕೆಯ ಜಂರುಡಗಳಿಲ್ಲದ 

ಕದನಗಲಿಗಳ ಡೇವಗಿದು ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ನ ೦ದೆ " ಲ್ಲ ಗ 

ರ ಘೂ ಮೊ ಸಂ ಬಾಟಾ ಸಾ ಯಾ ಟಾರಾಕ ಎ 
NICOLA 112% NS TN ಹಳ: ಸಾತ ಸರಾ AHA 30949 

Bd SELL TD ಪೀಟ ಹಳ 

1 ಳೊ (ಖ) 

ಬ Sa ೂ 4 Snir “SRS ಟರ hn 

ರರರರ್ರ್ಸ್ಸ್ಮ್ಸ್ಟ್ಟ
್ಟ್ಟ್ಟ್ಟ್ಬು 



5೬೨ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರಕಾಂಡ 

ನಿತ್ಯಶುದ್ಧ ನಿಬುದ್ಧ ಕೇವಲ 

ಸತ್ಯಸೆ ಸಹಜಾಕಾಶ ಚಿನುವುಯ 

ತ್ತಿ ದೊರೆ ನಿರಾನರಣ ನಿರ್ಮಾಯ ನಿರ್ಮುಕ್ತ ॥ 

ಸ್ಮುವೇ ರಘುನಾಥನಾತನ 

ತತ ಕಾಲದ ಲೀಲೆ ಗ ದಿ 

ಮ್ಮ ತ್ರಮಗೆ ಭೆಯವ್ರಂಟಿ ಪರಮಾನಂದಮುಯಗೆಂದ [೫೫ 
ಎ 

೭೬ ಬ್ದ 

ಉತ್ತಮೆ ತ್ರೀರಾಮಚರಿತದಿ 

ವಿಸ್ತ ರಿಸಿದೀ ಸಂಧಿಗಳು ಮೂ 

ವತ್ತ ರಿಂದೊಂಭತ್ತು ಪದೆಪಂಚಾಶೆ ಪಂಚಗಳು ॥ 

ಚಿತ್ತ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿರೀಹೆ ನಿರ್ಗುಣ 

ಪ್ರತ್ಯಯಾದಿಯತೀತ ಕೇವಲ | 

ವಸ್ತು ಗುರು ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ನೈಸಿಂಹೆ ಸಲಹೆಮ್ಮ | ೫೬॥ 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೩೯ ಕೈ ಹದ ೧೮೦೨ ಕ್ರೈ 

ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ತ್ರೀ 



ಕ್ಲ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | 

ನಲವತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ 
ಬ್ರಹಾ KE ದ ಬಂಧನ, ರಾವಣಗೆ ಉಪದೇಶ, ಲಂಕಾಪ್ರರೆದೆಹನ 

ಸೂಚನೆ ॥ ಬ್ರಹ್ಮೆಣಾಶದಿ ಕಟ್ಟುವಡೆದು 
ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಷ್ಠ ಕಫೀಂದ್ರನಸುರಗೆ 

ಬ್ರ ಹ ಟಿಕೆ ಯ ಹೇಳಿ” ಸುಟ್ಟನು ಕೇಳದಡೆ ಪುಂವ | 

ಫದೆ ॥ ಇಂದ್ರನಿಸಲದೆ ಮಕುಟ ಕಾಂತಿಯ 
ಚರಿದದಿಂಜೆಸೆದಿಪ್ಪ ತಿಲಕದ 

ಕುಂದು ಕುಟ್ಮಳ3ದಿಂದರೊಪ್ಪುವ3 ಸಲ್ಲವದ್ಯುತಿಯ ॥ 
ಚೆಂಡೈಕಾಂತದ ಮುಖವನಿಳಾಸದ 

ಲಂದವಡೆದ ವಿಶಾಲ ಭುಜ ಸೊಬ 

ಗಿಂದ ರಂಜಿಷ ರಾಮ ಪದವನು ನೆನೆವೆ ಮನದೊಳಗೆ |೧| 

ಕೇಳಿಯೆಕ್ಷ ಕುಮಾರನೆಳಿದುದೆ 

ಕಾಳೆ ರಕ್ಕಸ ಕೋಪದಿಂ ಕ 

ಹ್ಹಾ ಲಿಗಳು ತಡಿಸೂಸೆ ನುಡಿದರೆ ಯಿಂದೆ ಜಿತೆನೊಡನೆ | 

ಕಾಠಗಳೆ ನಾ ಹೋಗಿ ಕೊಲುವೆನು 

ಬಾಲನೆಕ್ಷನೆ ಕೊಂಡ ಕಸಿಯನು 
ಶೂಲದೇರಿಸಿಯಲ್ಲದಿದ್ದಜೆ ಕಟ್ಟ ತಹೆನೆಂದೆ 

1 ದೇತ ಸಂಜ ಯೆ (ಖ) 



ತ. ರಾಮಾಯಣ ls (ಈ ಛ್ 4 ೫ ಚ ೧ ̀ ಬಿ ಲು [|] ಇ 
ಳು IAN 

ಇಂದ್ರಜಿತ ಮಗುಳೆಂದನೇಕೈ 

ತೆಂಜೆ ನೀ ಪರಿಯಂತವಾನಿರೆ 

ಫಂದನಳಿದಳಲಿಂಗೆ ನುಡಿದ ಮಾಣು ಶೋಕವನು ॥ 

ಶೆಂದು ಕೊಡುವೆನು ಕಟ್ಟಿ ಭರ 

ಕಾನ ರಾಕ್ಸ ಸರ ಕರ್ಕಶ 

ಗರುಜನೆಯ ಕಲಿ ಹನುವ ಮೌನಾಲಿಸಿ ತ 

ಭರದಲುಕ್ಕಿನ ಲಾಳವಿಂಡಿಗೆ ಸಹಿತ ನಿಂತಿರ್ದ |] 

ಬರಲು ರಕ್ಕಸ ಹನುಮ ನೆಗೆದಂ 

ಬರಕೆ ಹ್ಯಾದನು ಮೋಹಿ ದಂಡದಿ 

೨ ಹೊಡೆದಡೆ ರಥವು ಸಾರಥಿ ತುರಗ ನುಗ್ಗಾ ಗೆ 

ಕೆರಳಿ ಹನುಮನ ಎದೆಯು ಬಾಲಕೆ 

ಶಿರಕೆ ಕೈಕಾಲ್ಲ ಳಿಗೆ ಪುನರಪಿ | 

ಶರಗಳನು ತೂರಿದನು |] ದಾನೆವನನ್ಯ ರಥವೇರಿ ॥ 

ಭರದಿ ತೊಟ್ಟನು ವರದ ಬೊಮ್ಮನ. 

ಸರಳೆಲಾಗನು ಕಟ್ಟಿ ಈಪಿಯೆನು 

ಮರಳಿ ರಾ ವಣಕತಿಗೆ ಹರುಷದಿ ತಂದನಿಂದ್ರಾರಿ 

ಅರಿಯೆದಜ್ಞರು ಸ ಸಹಿತ ನಾಮಾ 

ಕ್ಸ ರವೆನನುದಿನ ಪಸೇಳಲಘ” ಪರಿ 

ಹರಿಸಿ ಕೋಟಿ ರನಿಪ್ರ ಕಾಶದಿ ಮುಕುತಿವಡೆವರೆಕೆ Hy 

ಐರುತವ ದ ) ದಯದ | 

ಲಿರಿಸಿ ನೆನೆವಾ ಹನ ಬಮನಿತೆಕೋ 

ತ್ತರದ ಹಾಶೆನನೀನ ಮಾಳ್ಪುದು ಗಿರಿಜೆ ಕೇಳೆಂದ 



ನಲವತ್ತ ನೆಯ ಸಂಧಿ ೨೬೫ 

ಕಟ್ಟಿ ಪಾಶದಿ ತರಲು ಕಹಿವರ 

ನೆಟ್ಟಿ ನೆಂಜಿದಮೋಲು ಬರುತಿರೆ 

ಪಟ್ಟು ಣದ ಜನನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದುದು ಬಂದು ಕೋಪದಲಿ | 

ಮುಷ್ಟಿ ಗಳೆಲತಿ ವಜ್ರ ಕಾಯನ 
| 

ಮುಷ್ಟಿ ಗಳೆ ಮುಸಾ ನಿವಿಿಷದ 

ಕಟ್ಟ 5ಯ ಬ ಸ್ರೃಪಾಶಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ದಂತಿರ್ದ [೭1 

ಅರಿತು ಕಾರ್ಯನಿಶೇಷ ಗೌರವ 

ದಿರವ ಮಾರುತಿ ಬಿಲ್ಲು ರಜೆ ಗೆ 

ಕೊರಳನೊಸ್ಸಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬಂದನು ರಾಜಸಜೆಗಾಗಿ ॥ 

ಸುರವಿದಾರಣನೆಂದನಿದೆಕೋ 

ದುರುಳ ಕಪಿಯನು ತಂಜೆ ನಾ ವಿಧಿ 

ಕರದಿ ಬಂಧಿಸಿ ಯೆನುತ ರಾವಣನಿದಿರು ನಿಲಿಸಿದನು [ಲ| 

ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ಯೋಚಿಸೀ ಕಪಿ 

ಯುಂಕಿಕೀಕೆ ನಿಯಲ್ಲ ದನುಜರ. 

ಕ್ರೊಂತವೋ ಯೆನೆ "ಹೀಫೆನಾದನೆ ನುಡಿಗೆ ರಾವಣನು ॥ 

ಮುಂತೆಯಂಜನಗಿರಿಯ ಪರಿಯಿಹ 

ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಪ್ರ ಪೃಹಸ್ಮ ಗೆಂದನು 

ಯೆಂತು ಸ ನನವನೇತಕೆ ಮುರಿದ ಕೇಳೆಂದ | 7 | 

ದನುಜರನು ತಾನೇಕೆ. ಕೊಂದಕೊ 

ಯವಿತೆದನು ಕೇಳೆನೆ ಪ್ರ ಹಸ್ತ ನು 

ಹನುಮುಗೆಂದನು ಹೇಳ. ತಡರದಿಕೆನಗೆಫಾರ್ಥನನು | 

ದನುಜ ಸಭೆಯಲಿ ಸತ್ಯವನೆ ನುಡಿ 
ಮನದಲಳುಕದೆ ನಿನ್ನ ಓಡಿಸುವೆ | 

ನಿನಗೊಡೆಯರಾರಿತ. ಕಳುಹಿದರೇನು ಕಾರ್ಯದಲಿ 
| ೧c 1 



3 (ಕ್ಕೆ 
ಗಿ ಕರ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾನಾಯೆಣ ಸುಂದರಕಾಂಡ 

ಇಂತೆನಲು ಹೆರುಸದಲಿ ಮೂಜಗೆ 

ದಂತಕಾಸುರನನ್ನು ನೋಡುತ 

ಚಿಂಕಿಸುತ ಹೈ ದಯದಲಿ ರಾಮ ಪದಾರನಿಂದೆವನು | 

ಮುಂತೆ ನುಡಿಸಕು ರಾಮ ಸಕಲ ಹೈ 

ದಂತರಾತ್ಮನು ಸಕಲದೊಜೆಯನ 

ನೆಂತಮನು ತತ್ತ ಶೈ ರಣ ನಾ ವಾಯುಸುತನೆಂದ 

ಆ ರಘುಜನಂಗನೆಯನಾಯು
ಷ 

ತೀರಿದವ ನೀ ತಂದೆ ಗಡ ಸ 

ತಾ ರೆದೆದ್ದರ ಹನಿಯನಾಯ್ನರಿ 
ತುಡುಕಿ ಶಿಂದೆ (| 

ನೀರರಿಬ್ಬ ರು ಬಂದರರಸುತೆ 
| 

ನಾಯ ಮಾತಂಗ ಗಿರಿಯಲಿ 

ಸೇರಿದನು ಸುಗ್ರೀವ ಸ ಸಖಿತನಕಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲ 

ಒಂದೆ ಶರದಲಿ ಹಮ ಬಾಲಿಯ 

ಇ೦ದು ಸುಗ್ರೀನಂಗೆ ಪಟ್ಟಿ ನ | 

ದುವಚಲಿತನಾಗಿ ಸಲಿಸಿದೆ. ಜಟ್ | 

ಮೈಂ ೦ದ ಫೆಪಿನಾಯಕರನೆನೆ ಸ 

ಮ್ಮ್ಮಂ ಂಧದವರನಂ ppd
 

ನಿಂದು ತಾವು : ಪ್ರಹೆರ್ನ ಣಾದ್ರಿ ಯಲಟ್ವಿ ದರು ದಿನೆಗೆ 

ಇ. ಸ 

ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕಿ ಗೆ ಹೋದರವನಿಯ 

೩ ಯರನರಿಕಡನೊಳೊಬ್ಬ ನು 
| 

ಶ್ನನಾಗಿತೆ ಕ್ರದಿ ಅಂಕೆಯಲೆಲ್ಲ
ವರಸಿನು “ll 

ನ] ತೋಕಾನಕೆದಲಾ ಸೆ KE 

ತ್ರೆ ಯನು ನಾ ಕಂಡು ವನವನು 

ರ್ಥಿಗೆ ವಾನರರ ಜೀಷ್ಕಾ ಯಥಾರ್ಥಥಂ 

ಟ್ 

ತು 

ಛಿ 
do ೯ [೨ ಎಷ್ಟ A 

col 

|೨| 

neal 

N೧೪ | 



ಫೆಲವೆತ್ತೆನೆಯೆ ಸಂಧಿ 

ಅದನು ಕಂಡೀ ದಮುಜರೆನ್ನನು 

ಸಡೆಯೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವ ವಿಡಿದು ಬರೆ 

ಮೆದೆಗೆಡಯಿದೆದು. ದೇಹವನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳಲ್ಳೆ ಂದು ಐ 

ವೊದಗಿಯನ್ನ ಗೆ ಮೇಘನಾದನು. 

ವಿಧಿಯೆ ಕ್ರಿರಪಾಕೆದಲಿ ಕಟ್ಟೀ 

ಹೆದಕೆ ತಂದನು ಮುಟ್ಟದೀ ಬಂಧೆನವು ತನೆಗೆಂದ 

ಕಟ್ಟುವಡೆವುದು ಬಿಡುವದಿರಡೂ . 
ನೆಟ್ಟ ನಶ್ವರ ತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಕ ತ್ರಿ 

ಕಟ್ಟಲೆಯಲಿದು ನಯತಿಯೆಲ್ಲ. ವಿಚಾರದಲಿ ನೋಷೆ | 

ಮುಟ್ಟ ಹೇಳು ದಶಾಸ್ಯ್ರ ಒತದುಪ | 

ನಿನ್ಚನನು ಮಾಡುವೆನು ೫ನೆ (೦ 

ತಸ್ಯ ಕಮಲಜ್ಞ ಪತ್ರ ಧ್ವಜ ನ ವಸ್ತು ನಾಶವಾಗಿ 

ನೀ ಕುಜೀರನೆ ಬಂಧು. ನಿನಗೀ, 

ಕಾಕುಡೇಹಾತ್ಮತೆ ಸ ಭಾವನ 
ವೇಕೆ ರಾಕ್ಷಸೆನೊಡೆ ದೇಹಾಹಂಕ್ಳೃ ತಿಯ ವಿಡಿದು 111 

ಸೋಕವೀ ಗುಣ ನಿನಗೆ ಜಿ ತ್ಯ 
ಪಾ ತ್ರಕೃತದ ಬಗೆ ದುಃಖ ಸಂತತಿ 

ಫೊಕಿ ಬಿಡೆಲಜತೇಯ ಫೀನೇ ನಿರ್ವಿಕಾರ ನಿಜ 

ನಿದ್ರೆ ಗೈ ವೆ ಸಫುನೆದಿಂಡೆವೆ. 

ಬದ್ದ ಬಟ ತೋರದ 

ಡದ್ದ ಬಳಿಕದು ಶೋರಲರಿಯದ. ವೋಲು ಪ್ರಕೃ ತಿಯೆನೆ 

ಹೊದ್ದ ಎನಗ ಡೇಹಬಾನವಕೆ 
ಬಿದ್ದ ರಾಗನ್ವೀಷ ತೋರುವು | 

ಪೆಡ್ವಯೆನು ನೀ ನಿಸ್ಟಿ)ಯನೆ 'ನಿನಗಿಲ್ಲರಿತಡೆಂದೆ 

ಮೆ೬ಲಿ 

im 

1 ೧೬॥ 

॥೧೭॥ 

el 



೨೬೮ ಅಧ್ಯಾ ತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರಕಾಂಡ 

ದೇಹವಿಂದ್ರಿಯ ವಾಯು ಮನದ ಸ 
ಮೂಹದಭಿಮಾನದಲಿ ಬರಿದೇ 
ದೇಹಿಯಾನೆನುತಿರದೆ ಯಿದನೇ ಕಂಡ ಶೈೊಳಲುತಿಣೆ' | 
ದೇಹದೊಳು ನೀನೇನ ಹೊದ್ದದೆ 
ಸಾಹಸೂಕ್ಷ ಒದಲಿಪ್ಟೆ ನಾನಾ 

ವ್ಯೂಹದಲಿ ತುಬಿಂರ್ದ ಗಗನಕೆ ಲೇಸ ಹೊರದುತೆ ರ್ಗ ೬ 

ಎನ್ನ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನವು ತಾ 
ನೆನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಗಳೆನ. ತ ವ | 
ನನ್ನು ದಿನ ತದ್ಧಿ ಸಯ ಭಾವದಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬದ್ಯನಹೆ ॥ 
ಚಿನ್ನು ಮಯ ಸ ನೇಕನದ್ದ ಯ : 
ಭಿನ್ನ” ದೇಹೇಂದ್ರಿ ಯಗ ಸುಖ 
ಪೂರ್ಜ ಚತು ನೀನೆಂದರಿಯೆ ಟ್ಟು || ೨೦ |} 

ಶರಿರವಾತ ನೊ ಧರೆಯ ನಿಕೃತವೊ . 
ನಿರುತ ವಾಯು ಪೊ ಪ್ರಾಣ ವಿಕೃತಿಯೊ |: ಗ 
ಮರುಳಮೆನನೋ ಹಮಿ ಓನಾಡಂಬರದ ನಿಕೃ ತಿ ಕಣಾ | 
ಹೊರೆದ ಬುದಿ ಯೊ ಪ್ರಕೃ ತ ಸಂಭವ. | 4 
ನೆರವಿದಲ್ಲವದಲ್ಲದಿದ್ದಡೆ 

ಸ್ವ ಭರದಿ ನಿಜೆ ಫ್ರಿಯಲೇತಕೊಂದೂ ತೋರದಿಹೆನೆಂದ snp 

ಇದು ಕಣಾ ವಿಜಾ 2 ನವಿದನೆರಿ_ 
ದಿದರ ಹಮ ನು ಮರೆದು. ಭೇದವ ' 
ನೊಡೆದು ಸಾಕಿತ್ಯ ದಲಿ ಕಳಿವುದು ಪಾ ಶ್ರರಬುಧತನವ ` 
ಅದರಿನಿಂ ನಿರ್ಮುಕ್ಸ ನೀನಹೆ 
ವಿದನರಿದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷ 
ಭು ದಯನಿನ್ನೊ ಂದುಂಟು ಸಾ 'ಕ್ಷಾದ್ವಿ ಷ್ಟು ಪದ ಭಕುತಿ | ೨೨ | 



ನಲವತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಎಲೆ ಮಹಾಮತಿ ಕೇಳು ಹರಿಪದ 
ನಳಿನ ಭಕುತಿ ಮಹಾತ್ಮಗಲ್ಲ ದೆ | 

ಸುಲಭವಹುದೇ ಯಕ್ಸೃತ ಪುಣ್ಯ ಗಲ್ಲ ) ಮತಿಗೆಳಗೆ || 
ನಳಿನನಾಭನ ಭಕ್ತಿ ರಸದಲಿ 

ದೊಳೆದಡಂತರ್ಮಲವನಾ ತ ೧ 
ಬೆಳಗುವನು ವಿಜ್ಞಾನ PN ಹೆಮಮ 

ಭಕ್ತಿ ಜನಿಸಿದವಂಗೆ ವಿಷಯ ವಿ 

ರಕ್ತಿಯಹುದಾ ವಿಷಯನಳಿದಡೆ 

ತತ್ವ ಚಿಂತಾ ನಿಷಯವಹುದಾ ತತ್ವ ಚಿಂತೆಯಲಿ Wi 

ಹ ತ ಸಾದೀ ಪ್ರಕ | ತಿಯಳೆವುದು 

ಭಿತೆರ ಪ್ರಕೃ ತರು ಲಜುದಿ 354, | 
ಮುಕ್ತ ನಡೆವೆ ಭಕುತಿಯೆ ಮುಖ ಪಥನೆಂದ 

ಪಠ ತ್ರಪುಷ್ಸೊ (ದಕವ ಮಾತ್ರೆ ವ 

ನಿತ್ತ ಜೊಂದೇ ಮನ ನೆದಿ ಭಹತರ 

ಗುತ್ತ ನೋತ್ತೆಮ ಪದವಫೀಯನೆ ನೀನಡರಿನಿಂದ ॥ 
ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತೆ ದಲಾದಿ 'ಪೂಶಿಷ | 
ವಸ್ತು ರಾಮನ ಫಿರ್ವಿಕಾರಸೆ ಲ | 

ಕೃತ್ತಿನಾಸನ ಪ್ರಿಯಸೆನೇ ಮರೆನೊಕ್ಕು ' ಮುತಿಸೆಂದ. 

ಬಿಡು ಮನದ ಮೂರ್ಹವನು ರಾಮನ 

ಲೊಡರಿಸದಿರೂ ಶತ್ರುಭಾನವ 

ತಡೆಯದೆ! ಭಜಿಸ್ಟೈ ಮಹಾಶರಣಾನತಸ್ರಿ ಯಫ | 

ಪೊಡವಿಜೆಯನೊರೆದಿತ್ತು. ನನ್ನ ಯ 

ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಂಧವರು. ಸಹಿ: 

| ತಡಿಗೆರಗಲನು ಕಾನನಾ ಶ್ರಿತಹಂಥು ನಿನ್ನ್ನ ವಧು 

ಸೌ ನಾ (ಬ) 

lo _ f 

Holl 

H ೨೫ | 



೨೩೦ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರಕಾಂಡ 

ದೇವ ರಾಮ ಪರಾತ್ಮನೆಂಬೀ 

ಭಾವವರಿಯದೆ ನಿತ್ಯ ಹೃದಯದ oo 

ಲಾವಗಂ ಬೆಳಗುವ ಚಿದಾತ್ಮನ ಭಜಿಸದಿಪ್ಪವನು | 

ಆವ ಕಾಲಕು ದುಃಖಭಯಗಳ 

ಪಾವನಾಕಾ )ನ್ವಿತ ಭನಾಬ್ಧಿ ಯ 

ನಾ ವಿಮೂಢನು ದಾಂಟಲರಿಯನು ದನುಜ ನೇಳೆಂದ | ೨೭ || 

ನೀನು ರಾಮನ ಭಜೆಸಲಜ್ಞಾ 
ನಾನು ಮ್ಲೆಯಲೊ:ಳ:ಗುದಿವುತನೆ 

ನೀ ನನಗೆ ಹಗೆಯಾಗಿಯಾತ್ಮ ಹಿತಾರ್ಥವನೆ ಬಿಟ್ಟು | 

ನಾನವಿಧ ಪಾತಕದ ಜಿಸೆಯಿಂ 

ಹೀನನಾಗಿಯೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುನೆ | 

ದೀನಶನ ಬೇಡಕಟಿ ರಾಮನ ಭಜಿಸು ನೀನೆಂದ | ೨೪ | 

ಈ ಪರಿಯಲಮೃ ಕೋಪನೋಕ್ತಿ ಯ 

ನಾ ಕಸೀಶ್ವರ ಪೇಳೆ ಹೀಸುತ ಹ 

ಘಾಸಿ ರಾವಣ ರೋಷ ಪಾವಕ ತನ್ನ ನೇತ್ರದಲಿ | 

ಇ ೋಪದಿಂದಿಂತೆಂದನೆಲವೋ 

ವೈಪರೀತೃದಿ ಗೆಡವೆ ಬೆದರದೆ | 

ಚಾನಪಲಿತ ಮರ್ಕಟ ನಿಕಾಯಕೆ ರಾಮ ನೀನೆಂದ Hert 

ಎಲ್ಲಿಯವನಾ ರಾಮನೆಂಬನ 

ಸೆಲ್ಸಿಯೂ ಸ ಸುಗ್ರೀವ ಗಡ ಕಹಿ 

ಕೊಲ್ಲನೇ ನಿನ್ನು ವನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆಯನು ಸಹಿತ || 

ಎಲ್ಲ "ಕಪಿಗಳ ಸಹತನುಳುಜಿ3 

ನಿಲ್ಲಜಿ ತಕೆ ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರದಿ | 

ಜಳ್ಳು ಗಳನೆಂದನುತ ಭಟ್ಟಿ ದ ನುಡಿದ ದಶಕಂಠ ॥೩೦॥ 

a 

1ದ(ಖ) 



ನಲ: ತನೆಯ ಸಂಧಿ ೨೭೧ 

ನೆಟ ನದ ಕೇಳುತ್ತ ಮಾರುತಿ 

ಹುಟು  ರುಷುವಂಡದಲಿ "ಹೋಡುತ 

ದುಷ್ಟ ಬಗುಳುವೆ ರಾವೆಹಾಧಮು ಕೋಟಿ ಕೋಟಗ ॥| 
ಮೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಲೆನೆ ರಾಮ ಶರಣರು 

ನಿಟ ಸರರಿಯಾ ಮೂರು ಲೋಕದಿ oo 
ತುಟ್ಟಿ ಸಾನೆ ತನ್ನ ನೆಂದನು ವೀರ ಹನುಮಂತ an 

ತೊಂಡ ರಾವಣ ಕೇಳಿಯದ ಖಳ 

ದಂಡಿಯಲ್ಲೊ ಬ್ಬಂಗೆ ನುಡಿದನು | ೨. 
ಖಂಡಖಂಡವ ಮಾಡು ಕಪಿಯನು ನೋಡಕಿಲ್ಲರಿನೆ 4 
ಪಂಡಿತನು ವಿಭಿಷಣನು ನುಡಿದನು | 3. 
ಖಂಡೆಯದ ಕೈಯೊಡನೆ ನೆಳೆದುದ 
ತಂಡುದುಂಟೆೇ ಬಂದೆ ದೂತ ಕೊಲಲ: ಜೇಜೆಂದೆ 1೩೨] 

ಬಂದೆ ದೂತೆನೆ ಕೊಂದೆಡಾಕಿ 

ಮುಂದೆ ರಾಮಗೆ ಹೇಳುವರು ವದ 

ಶಿಂದವನ ನೆಕಿ ಮಾನೆಭಂಗವ ಮಾಡಿ ಏಡಿ ಬಳಕೆ, 

ಬಂದವನು ಸುಗ್ರೀವ ಸಹಿತರೆ 

ನಿಂದ ಶೋಚತ ENA ಮೇ | | 
ಪೆಂದ ಪಠಿಯಲಿ ಯುದ್ಧ ಜಾ ಕೊಬಬಹುದೆಂದು. J ಈಶ | 

ಆ ನಿಭೀಸಣನೆಂದ ಮ 

ಠಾವಣನು ವಾನೆವರಿಗೆಂದಸು ' | 
ಜೀವಭಂಗಕೆ ಮಿಗಿಲು ಬಾಲದೆ ಭಂಗ ಕಹಿಗಳಿಗಿ 1 
ಫಿಳವು ವಸಾ ಪ್ರ ದಿಯಲಿ ಬಾಲನ | 

ಕೀವಿ ಕಟ್ಟು! ದು ಸುಟ್ಟುಿಷಿ ತ | | 
ನ್ಮ ವತಾರದಲ್ಲಲ್ಲರಿಗ ಸುವಂತೆ ತಿರುಗಿಸುತ Hae | 



ನ್ಯಾತ್ಮ ತಾತಾ ಈ ಸುಂದರಕಾಂಡ 

ಎಂದಡಾಗಲಿನುತ್ತ ದನ ಜರು 
ತಂದು ಶಣಬಟಿ ಶೈಯದ ವಸ್ತ್ರದ: 
ವೃಂದಗಳ ದಿಂದ್ದಂದ ಬಾಲವನೆಲ್ಲನತು ` ಸುತ್ತಿ ॥ 
ತದ ತಂದೆಲ್ಲವರು `ತೆ:೮ಗ 
ಳಿಂದ ತೋಯಿಸಿ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಯು | | ಮಂದಿ ಜಳಲಿತು ಕೊಡಕೊಡೆ:ಗಳಟ್ಟ ಗಳ ಹ್ಯೊ ದು ‘I sy |) 

ಕಟ್ಟಿ ದ | ಢತೆರವಾಗಿ ಹ 

ಮುಟ್ಟ ;ಸಿದೆರಾ "ತುಟಿಗೆ ಎ೫೪ ' 
ಹು ಸ ರೆಲ್ಲರು ಪಿಡಿದು ಹೆಗ್ಗ ದಿ ಕೇರ. i 
ಮುಟ್ಟಿ ಯೆಳೆವ್ರೆಕ "ಟ್ರಿ ಸಲಹಾ” ಕು | 
ಟ್ಟು Rp ಜೋಂನೂ 4 ಹಂ N 

[೫ ಗಣಿತದ ತೂರ್ಯವ 
ನೀರೆರಜ್ಬರಿಸುತ್ತ ಹೊಜೆವುತ | 
ಬಾರಿಸುತ್ತಲು ತಿರುಗಿ ಬರಿಬತಿ ಹರಟಿ ' 'ಕರಿಟೆಕವ ' 
ದೂರೆ ಬಂದ್ ಡುವ 'ಫಜಿಸ್ತು | 
ದ್ವಾರ ದೇಶದಿ ಸೂಕ್ಷ ರೂಪಂ ಳ್) ಜೋರಿ ಹೆಗ್ಗೆ ವ ಕಳಚಿ" ನರ್ವತಕೆ: ತಡಕಿ” ಬೆಳೆದ ಭಜ | 
ತೆ ೫೬2 ತುದಿ ' 

ಗಂಘವಿಸಿ ಕಿತ್ತಂದು ಕಂಬನ ತ 
ಮುಂಗುಡಿಯಿ : ತದ್ರಕ್ಷಕರ ಜೊಡೆಹೊಳೆತು. 'ಮುಡಹತ್ತ p 
ಮಂಗಳದ ದೀನವು - ಹಾಳು ಹ 1 ೬.1 
ಸಿಂಗರದೆ ಲಂಕೆಯನೆನುತ್ತಾ | ಜ್ ಗ 
ತುಂಗೆ ಪೀರ ದೇವ ಬಾಲನ ಸುತ್ತ ನಿದಿ Na 



ನಲನತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ ಣಃ ೨೭೨. 

ಹಾರಿ ಹಾರಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ' 

ಬೀರಿದನಖಟ್ಟಿ ಸ್ರ ಸಾದದಿ 

ತೋರಣಟ್ಟ್ಯಾ ದಲಿ ಸುತ್ತಲು ಕೇರಿ ಕೇರಿಯ ಲಿ | 
ಘಾರು ಭಾರಿ ವಹಿ ಯುಬ್ಬಟಿ 

ಮೇರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಛಟ ಛಟ ಧ್ವನಿ | 

ಭೋರನುರುಹಿತ್ತಾ ಮಹಾದಾನವರ ಪುರವರವ jy $೫ ಹ ಜಾ 

ತಾತ ಹಾ ಹಾತರುಣ ಹಾಹಾ 

ಭ್ರಾತ ಹಾ ಹಾ ಮಗನೆ ಹಾಹಾ | 
ಮಾತೆ ಹಾ ಹಾ ಕೆಟ್ಟಿ ಕೆಟ್ಟೆ ವು. ಕಿಚ್ಚು ಬಲುಗಿಚ್ಚು | 

ಮಾತಿಗವಸರವಿಲ್ಲ ಮರೆಯೋ | ಸ 

ಸೀತೆಯನು ಖಳ ತಂದು ನಮ ನು | "ತ 

ಬೂತುಮಾಡಿದನಕಟಿಕಟ ಜಸು ಬಳವ್ರಾತ. Jeo 

ಸುತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿತು ಕಿಚ್ಚು ಮಾರ್ಗೆನ 

ನೆತ್ಮ್ತಲೋಡಲು ಫವಿಗಾಣ 

ಹತ್ತಿ ದರು ಪ್ರಾಸ ಸಾದ ಶಿಖರದ ಮೇಲಿ ನಾರಿಯರು | 

ಉತ್ತ ಮಾಗಿ ಯ ದೇವಕೆಗಳೆನೆ 

ಮತ್ತಿ ನೋಳ್ಪರ ಕಂಗೆಸೆದರುರಿ ಕ 

ಹೆತ್ತ ಹೊಡಸಂಸಿದುದು ಪಾವಕಗ ಹದ ಮಧ್ಯದಲಿ" ॥ ೪೧ | 

ಲಂಕೆಯೊಳಗೆಣ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲವ 
ಬೆಂಕಿಯನು ಮಾಡಿದನು ರಾಮನ 
*ಂಕರನು ತಾ ಬಿಟಿ ನೊಂದೆ ವಿಭಿಷಣನ ಮನೆಯ ॥ 

ಜಾ ಮಿಕ್ಕುದೆ 

ಭೋಂಕನಬ್ಬಿ ಯಲದ್ದಿ ಬಾಲಕೆ | 

ಸೋಂಕದಂದದಿ ನೆಸುಡಗೆಯೆ ಸಹೆ ಕೊಳೆದನಾ ಹೆನುಮೆ 1೪೨ 



೨೭೮೪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರಕಾಂಡ 

ಸೀತೆಯತ್ತಲು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು 
ವಾತಸಖನಲೆ ಮ್ಹಿ ಹನುಮಗೆ 
ಘಾತಿಸದಿರೈ ಢಗೆಯ ಬಾಲಕೆ ನಿನ್ನ ವ್ರಿಯಸುತಗೆ | 
ಶೀತರವು ಬಾಲಕ್ಕೆ ಶೈತ್ನವ | 
ನಾತಿರ ಲಿಯೆನೆ ಯವಳ ಹರಕೆಯ 
ಸೌತುಕವನೇನೆಂಜಿ ಹನುಮನ ಪುಚ್ಛ ಸುಡಲಿಲ್ಲ | ೪೩ | 

ಮರೆದು ರಾಮನ ನಾನುನನು ಬೇ 
ಸರಿನೆಲೆಂದಡು ಪಾಸ ಶಂಕಾ 
ಸೆರಗು ಸೋಂಕದೆ ನಂದುವುದು ತಾಪತ್ರಯಾಗ್ನಿ ಯೆಕೆ ॥ 
ನೆರೆ ರಘೂತ್ತೆ ಮನಾತ್ಮದೂತನ 
ಹೊರಗಣಿಂ ಪ್ರಾಕೃತದನಲ ಡಗೆ 
ಯುರುಜೆ ಸೋಂಕುವುದುಂಟಿ ವರ ಹನುಮಂತ ದೇವನಲಿ | ೪೪ | 

ಇದು ಗಣನೆಯಲಿ ಸಂಧಿ ನಾಲ್ವ 
ತೊ.ದಹಿದೀ ಪದನಿಕರ ರುದ್ರರು 
ಸದಮಲ ಶ್ರೀ ವೇದರೂಪಿಗಳಾದ ತೆರನಂತೆ | 
ಮ.ದದಿ ಲಾಲಿಸಿ ಕೇಳಲಮಳಾ | 
ಭ್ಯುದಯ ಸಿದ್ಧಿ ಯನಿತ್ತು ಕಾರು pp 18! 
ಣ್ಯಾದಲಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ನೃಸಿಂಹೆ ಸಲಹುಕನು [೪೫ | 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೪೦ ಕೃ ಫದ ೧೮೪೭ ಕ್ರೈ 

ಮಂಗಳ ಮಹಾ ತ್ರೀ ಶ್ರೀ ತ್ರೀ 



4 ತ್ರಿಕ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | 

ನಲವತ್ತೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ 
ಶಾಮನುನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೀತಾ ವೈ ತ್ತಾ ಕಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು 

ಸೂಚನೆ ॥ ರಾಯ ಕನಿಕುಲ ಮೌಲಿ ಮಣಿ ಜೆ 
ತ್ತೆ 8ಯವನೆದಾವಾಗ್ನಿ ರಾಮನ ' | 
1೫. ಕಂಡ್ಯ! ದಿ ಮಗುಳರುಹಿದನು ಸ ಸಂಗತಿಯ || 

ಪದ | ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ನಿರಂಜನೆಜ್ವಿಯ 
ಹೃದ್ಯತಮ ಹೆರ "ಸಚಿ ದಾತ್ಮಕ್ Fl ಅಡ್ವೆ ಯಿತ ಪರಬೊಮ್ಮ ನೆನಿಸಿದ ಚಿದ್ದಿಲಾಸದಲಿ | 
ಹೊದ್ದಿ ಹೊದ್ದದೆ ಯಿದ್ದು ಬೆಳಗುವೆ 
ಶುದ್ಧ ಪೆರಮಾನಂದನೆನಿಸುವ 

| ಅದ! ಯಾತ್ಮಕ ರಾಮ ಪಾದನ ನೆನೆನೆ ಮನೆನೊಳಗಿ [ill 

ಕೇಳೆ ಪಾರ್ವತಿ ಸುಟ್ಟು ಲಂಕೆಯ. 
ಬಾಲವನು ತೊಳೆದಬ್ಬಿ ಯಲಿ ಹೀ 3. 
'ಹಾಳಿ ಮಿಗಿಲೈ ತಂದು ಸೀತೆಗೆ ಮರುಗಿ ಮರುತಜನು 4 
ಸಾಲಿಸೆನೆಗಪ್ಪ ಸ ರಾಮಗೆ ' 
ಹೇಳಿ ನೃ ಜ್ಯ ತಂತವನು ಕರತಹೆ | ನಾಕೆ ತಳಿಯ ದೆ ಯೆಂದು ಬಲಬಂದಿದಿರು ನಿಂದಿರ್ದೆ ॥೨] 



೨೭೬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯ 

ತಡವು ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿ ರಾಘವನ 
ನಡಿಗಳನು ನಾ ಕಂಡು ಬೇಗದಿ 

ಸಡೆಸಹಿತ ಸುಗ್ರೀವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ. ಶಾಮಕೊಡಗೊಂಡು | 

ದಡಿಗರನು ತೊಲೆ ಕರೆದು ತಹೆನೆಕೆ 
ನುಡಿದಳತಿದುಃಖದಲಿ ತನೆಗಾ | 
ವೊಡೆಯ ರಾಮನೆ ವಾರ್ತೆಯರಿಯದಡೆಂತುಳಿವೆಫೆನುತ 

ಆದಡೆನ್ಸ ಸ ಪಸಂ ೦ಧವೇರಿಸಿ 

ಯಾ ದಯ್ಸಾನಿಧಿಯೆಡೆಕ್ದೆ ದಾಟಿಮ, _ 
ಹೋದಧಿಯನಕೆನಿಮಿಷಕೊಯ್ಸೆ ನು ನಿಮ ಸೆಂಡೆನೆಲು [| 

ಆ ಧರಣಿಸುತೆ ನುಡಿದಳಬ್ಬಿ ಯ. 

ಸೇದುವನೊ ಶ್ರನೆಸಂಜರದಿ” ತ್ಸ ಕ್ಮ 

ಇದ್ದಿಗದಿಯೋ ಬಹೆನೊ ರಾಘವನಾರಂವರಿ ನುತ 

ಬಪ್ಪ ರೋ ವಾನರರು ಸಕಾ 

ನೇಪ್ರ ಯತ್ನ ದಿ ರಾವಣನ ' ಕ್ಕೊ ಬ. 
oe ದ ಕರ್ತಿಯರಿಂಸ್ತಿ, ಧರೆಗೆ. ನೊಯ್ಯ ಸರೂ |... 

ಆರಾ. 

ದಲಿನೀ ಹೋಗು ಬಸ್ಸ i 
pe ನಾನೀ ಪ್ರಾಣ ಮವ | 

ಕೊಪ್ಪು ಪ್ಲ. ಯನ್ನ ಜೀವ, ನನ್ನ ಜಿಕುತ್ತ ಕಳುಹಿವಳು. 

ಜಟ ಚ ಹನುಮ, ನೆಗೆದನು 

ಮೇಲೆ ಸರ್ವತದಗ್ರ ಕಾಕ್ಷಣ ನ 

ಲೀಶೆಯಿಂ ಶರಣ್ಣಯನ್ನು ಲಂಘಿಸೆ ಚರಣ ತಳದಿಂದ. NN 
ತೊಳಿದನು ಲಂಥಿಸುವ' 'ಭಕಿಡಲಿ' 

ಮೇಲುಗಿರಿ ಮೂವತ್ತು ಯೋಜನ 
ಕಾಲಹೆತಿಯಿಂದವನಿತಳೆ ಸಮನಾಗಿ. ತಗಿ ದುದು ನ 

ಗಾ. 

8 1 ಕ ಪ್ರ 

ಮಸ ಸಾ ಕಡಲ್ 

ಸ 

ಹ [oe 

1೫॥| 



ನಲನಕ್ಕೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ ೨೭೭ 

ಗಗನ ಮಾರ್ಗದಿ ವಾಯು ವೇಗದಿ 

ನೆಗೆದು ಬರುತಿರೆ ಕೇಳಿ ಶಬುದದ 

ಬಗೆಯನುನ್ನತ ವೀರ್ಯಶೌರ್ಯ ಸರಾಕೃಮವನರಿದು ||. 
ನಿಗದೆಯಿಂದವೆ ಸೀತೆಯನು ಕಂ 

ಡೊಗುಮಿಗೆಯ ಹರ್ಷದಲಿ ಬಹನೆಂ 

ದಗಣಿತದ ಕಪಿವರರು ತಿಳಿದರು ಶಬ್ದ ಭೇದದಲಿ fe] 

ಎನುತ ತಮ್ಮೊಳು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರ 

ನನಿಲಸುತ ನನ್ನ ನರ  ಬಂವನು 

ಘನತರದ ಮಲಯಾದ್ರಿ ಶಿಖರದಲಿಳಿದು ಹರ್ಷದಲಿ | 
ಜನೆಕಸುತೆಯೆನು ಕಂಡು ಲಂಕೆಯ 

ವನವನೆಲ್ಲವ ಮುರಿಡು ರಾವಣ 
ನನು ನುಡಿಸಿ ಪಟ್ಟಣವ ಸುಟಿ ತೆಂಡೆ ನಾನೆಂದ |೮॥ 

ಆಗಲಂತಿರೆ ನಾವದೆಲ್ಲರು - 
ರಾಘವಗೆ ಸುಗ್ರೀವರಿಂಗೆಯು 

ಹೋಗಿ ಹೇಳುವ ಯೆಂದು ಪುರುತಜ ನುಡಿಯೆ ಹರ್ಷದಲಿ [| 
ಆಗರುವನೆಂದುದಕೆ ಕಪಿಗಳು 

ಬೇಗತವತವಗಫಿ ದರು ಕಲ 

ರಾಗ ಬಾಲವ 'ಚುಂಬಿಸಿದರಾ ಕೆಲರು ನೋಡಿದರು | | 

ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರ್ಜಿರೆ ಹನುಮನ 
ನುಲ್ಲಸಿತ ಹೆರ್ಷದಲಿ ಹೊಗಳುತ 
ನಿಲ್ಲದಾಕ್ಷಣ ದೈದಿದರು ಪ್ರವರ್ಷಣದ ಪರ್ವತಕೆ ಗ 
ಅಲ್ಲಿ ಬರುತಿರೆ ವನವ ಕಂಡರು ; 

ಸಲ್ಲಲಿತ ಫಲಪಕ್ಕ ಭರಿತದ 

ಲುಳ್ಳ ವನ ಮಧುರಾಮ್ರವನಃ ಸುಗ್ರಿ ವ ರಕ್ಷಿತವ- 1:೧೦] 



ಎ೭೮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾನತಾಯಣ ಸುಂದರಕಾ ೦ಡ 

ಕಂಡು ಕಕ್ಕ ತ ನನವದ 

ಫಂಡಲದವಂಗದನ ಕ 

ಹಿಂಡು ಮಲನರೆ bie ಚಿತ್ತ ವಿಸೀ ಮಹಾನನನ . 

ಚಂಡ ತರು ಫಲ ಪಕ್ವ ಮಧುಗಳೆ 
ನುಂಡುಹೋಹೆವು ಹೆಸಿಡೆನೆಲ್ಲರು 

ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನನು ಕಾಂಬೆವು. ಹೆರುಷದಲ್ಲಿ ಬಳಕ inl 

ಅಪ್ಪಣೆಯ ತನಗೀಯಬೇಕೆನ 

ME ಯಂಗದನೆಂದನಾಗಲಿ 

ಪ್ರಸೆಲ್ಲರು ಹೊಕ್ಕು ಭುಂಜಿಸುವರು ಯಥೇಷ್ಟವನು 
|. 

ಸೆ ಯೋಜನ ಮುಖರು ಹನುಮ ಕೃ 

ತಪ್ರಯೋಜನ ನದಿಂದಲೆಂದೆನೆ 
| 

ಕಪ್ಪಗರಿವುತ ಕಪಿಗಳುಂಡುದು ಸೂರೆಯಲಿ ವನವ | ೧೨ಭ 

ತೆರಿತೆರಿದು ಗೊಂಚಲಿನ ಸಣ್ಣ ನು. 

ತರಿದು ಬಾಯೊಳಗೆ ತುಂಬುತ 

ರುತುರುಗಿ ಸೇರಿಸುತ ಗೋರಿಗೆ. ಬಧಿಯ. ದಿಂದ. | ೧ ಈ 
op ¢ 

QL ¢ 

ಸರುತುರಿಸಿ ವನಗಾ ಗಾಹಿನವರಿಗೆ (ಚ 

ಔರಿಹರಿದು ಶಿಷ್ಟವನ pe 
| 

ತರತರಿಸಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿಸುತಿದ್ದರ ಮಾಣಿ ಮರ್ಕಟಿದು 
[೧೩ | 

ರಕ್ಷಕರ ಚರಣದಲಿ ಮುಷ್ಟಿ ಯು 

ಲಿಕ್ಕಿ ದರು ”ಫೊೂಡನೊಡದು 
ಥಮ 

ನಿಕ್ಚಿದಾ ದೂತರನು ಮಧಾವನು: ಸ ಡು. ಜೂ 
| 

ಅಕ್ಕಟಿಕೃ ಟಿನುತ್ತ ಹೋ
ದನು 

ಧಿಕೃರಿಸಿ ಸುಗಿ ನಲ್ಲಿಗೆ 

ಬಿಕ್ಕತೆಂದನು ? “ಹದತ್ತ- ದಧಿ. ಖಿನ್ನ ಮುಖನಾಗಿ Hom) 



ಸಲವತ್ತೂಂದನೆಯ ಸಂಧಿ (೨ fa ಇ] 

ಹಿರಿದು ಕಾಲವು ಕಾಯ್ದ ವಶವಿಂ 
ಜೆರದು ಹೋಯಿತು ಸೂಶೆಯಿಂದವೆ 

ಮರುತಸುತರಂಗದರ ನೇಮದಿ ಕಪಿಗಳುಂಡವೆಕೆ ॥ 
ಹರುಷದಲಿ ದಧಿಮುಖನೆ ಮಾತಿೆ 
ಸಿರುವ ಸೀತೆಯ ಕಂಡುಬಂದರು 
ಹರನು ಸಂತೋಷದಲಿಡಕೆ' ಸಂಜೇಹವಿಕೆ ಆದೆ is || 

ಅಲ್ಲದಡೆ ಮದ್ವನದ ನಣ್ಣ ನು 

ಉಕದವ ತಾನಾರು ಭಟ ಮ 

ಆಯೂ ಹನುಮಂತ: ಕಾರ್ಯವ: ಸಾಗಿಸಿರಬೇಕು ೫ 

ಬಲ್ಲೆ ನೆನುತಿಕೆ ರಾಮನೆಂಜಿನೆ 

ಜೆಲ್ಲಿ “ಹುದು ಮತ್ಸ ತಿಯ ವಾರ್ಶೆಯ. 

ಸೊಲ್ಲಿನಂದೀ ನುಡಿಕೆ ಯೆಷೆ ಸುಗ್ರೀವನಿಂತೆಂದ | 1೧೬॥ 

ಜೀಯ ಸೀತೆಯ ಕಂಡುಬಂದರು. 

ರಾಮನನುಪಪ್ರಮುಖರೆನ ಯೆ | 

IPS ಸೂರೆಗೊಂಬರು: ಕಂಡ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಯಿ ಚ್ಳ 
ಸಾಯ ಕಾರ್ಯವ ಸಾ:ಧಿ-ಸಜಿ ವಿಟ 

ಹಾಯಲಾಶರೆ ವನೆಕೆ ನೋಡರು -. 
ಮಾಯದಲಿ ಮದ್ವನಕೆ ಬಂದರು. ಕಂಡು. ಜಾನಕಿಯ een 

ಎನುತ ವನರಕ್ಷಕರ ಭಯ ಜೀ ' 

ಜೆನುತ ಕೆಳುಹಿದನಿತ್ತಲಂಗದ . ನ 
ಹನುಮರಿಂದರು ಕಸಿಗಳಿದ' ಸಾಕೇಳಿ' ತೆಡವಾಯೆಸು. q 
ದನುಜ ಮರ್ದೆನೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ! ೧. 

ಕನುಪನುರು ಸುಗ್ರಿ €ವ ನಮ್ಮ ನು' 

ನೆನೆದು ಹಾರುತ್ತಿ ಹು ಹೋಗುವ ನಾವು ಜೇಗೆಂದೆ' es | HL 

ಸತ 

1 7. (೨) 



ಆಲಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದೆರಕಾಂಡ 

ಹೊಟೆ ಶೆ ತುಂಬಿತ್ತೆ ಲೆ. ನಿವಗೆ ಸಂ 

ತುಸ್ಟಿ ಯಿಂ ಬೇಗೈದ ರೆಂದೆನ 

ಲನ ರಂದಿಂತಹುಸೆನುತ್ತೆ ಲ್ಲ ಲರು ವಿಹಾಯೆಸದಿ' ॥ 
ಮುಟ್ಟಿ ಹಾರಿ ಮರುತ್ತು ಶನ ಮುಂ 

ದಿಟ್ಟು SS ಹ ಬೇ | | 

ಗಟ್ಟಿ ಧರಣಿಯಲಿ ನಿಂತರು ರಾಮನಿದಿರಿನಲಿ Re 

ಆ ಮಹಾಪಡೆ ಸಹಿತ ಮುಂದಾ ' 

ರಾಮ ಸುಗ್ರೀವಾಂಕನಿದಿರಲಿ ಕ 

ನೇಮದಿಂ ಸಾಷಾ ಗೆ ಸನ್ನು ತಿಯಿಂದೆಂಗಿ ನಿಂದು | 

ಆ ಮರುತ್ಸು ತನೆಂದ ಕಂಡೆನು ` ಡೆ 

ಭೂಮಿಸುತೆಯನು ನಿಮ್ಮ ಕುಶಲ 

ಫೇಮವನು ಕೇಳಿದಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸೂರ್ಣ ಶಶಿವದಕೆ | ೨೦ |} 

ಕಂಡು ಬಂದೆನು ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ತರು 

ಸಂಡವೆಸೆವಾಶೋಕವನೆದಲಿ | 

ವುಂಡರೀಕದಳಾಕ್ಷಿ. ಶಿಂಶಪ ಮೂಲದಲಿ ನೆಲ] | 
ಮಂಡಿಸಿದ್ದಳು ರಾಕ್ಷಸೀಯರ 

ತಂಡಮಧ್ಯದಿ ದೀನೆಯತಿ ಕೃತೆ ತ 
ಚ ಮಲಿನಾಂಗಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಾಶನವ ಮಾಡಿ ' ಎ8 

ಏಕವೇಣಿಯ ನಯನ ಜಲದು 

ದ್ರೇಕ ವದನದಲಫವರತವೂ 
ಶೋಕಿಸುಕ್ಕೆನುತಿಹಳು ಹಾ ರಘುನಾಥ ರಾಮೆನುತ || 

ಲೋಕವಂಸ್ಯೆಯ ಕಂಡು ನಾ ಬಳಿ | | 

ಕಾಕೆಯನು ಸಂತವಿಸಲೆಂದತಿ 

ಸೂಕ್ಷುಮಾಂಗದಿ' ಮ ಸ ಕ್ಷಶಾಖೆಯಲಡಗಿ ನಾ ನುಡಿದೆ sl 
ಆಟಾ ೪: 

1 A (ಕ) 
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` ನಲವತ್ತೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ 

ನೊದಲಯೋಧ್ಯಾ ಹ ತೊಡಗಿ 
ದ್ರದರಿನಿಂ ವನವಾಸ ಇವಲ್ಲಿ 

ತುದಿಗೆ ರಾವಣನೊಯ್ದುದೇ ಕಡೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ | 
ವಿದಿತದಿಂ ಸುಗ್ರೀವ ಸಖ್ಯದ 

ಹದನ ಬಾಲಿಯ ಹರಣ ಕಪಿಪದೆ 

ಯೊದವಿಯರಸುತ ಶಾನು ಕಂಡುದ ಸಹಿತ ವರ್ಣಿಸಿದೆ 

ಇನು ಸುಗಿ ಗ್ರೀವನ ಸಚಿವನಿ₹ 
ದಾನವರ ಮಧ್ಯದಿ ಕಂಡೆನು 
ಜಾನಕಿಯ ರಾಘವನ ಭೃ ತೆ ನು ತನ್ನ ಯತ್ನ ವಿದು | 
ಸಾನುರಾಗದಿ ಸಫಲವಾಯ್ತ, ಈ 

ಲಾ ನುಡಿಯ ಕೇಳುತ್ತ ಸಣ್ಣೊ ಡ 
ದೇನೆತ; ತ್ತತಿ ವಿಸ ಯುಂ ನಡುತೆಂದಳಾ ಸೀತೆ 

ಆರು ಕರ್ಣಾಮ ಿ  ತವಭೊರೆದರು 

HLL ರಗ 

ಸೇರಲೆನೆ ನಾನಿಳಿದು "ನಿಂತೆನು ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪದಲಿ | 
ದೂರಲಿದ್ದೇ ನಮಿಸಲೀಕ್ಷಿಸು 
ತಾರಿವನು ದಾನವರ ಕೃತಕ ವಿ 

ಕಾರಿಯಲ್ಲೆಲೆ ಯೆಂದು ಬಹು ಶಂಕೆಯನು ಮಾಡಿದಳು 

ತಾಯೆ ಶಂಕಿಸ ಬೇಡವೌ ರಘು 

ರಾಮನಟ್ಟ ದ ಭೃ ತ್ಯ ನಾನಿಂ 

ದಾಯತನಲೆಲ್ಲವೆನು' ಹೇಳಿದು ಬಳಿಕ ನೀನಿತ್ತ |. 
ದಾಯನುಂಗುರವಿತ್ತೆನೆದರಿಂ | 

ದಾಯಿತತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನಲಿ 

ಮಾಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಳಿಕ ಮಾತಾಡಿದಳು ಹರುಷದಲಿ 

| ೨೫ | 



ವಿಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರಕಾಂಡ 

ಹನುಮ ಕಂಡೈ ತನ್ನೆ ಸಂಕಟ 

ದನುವನೀ ರಾಶ್ಷಸಿಯರನ್ನು ನ ಸ 

ನನವರತ ತಾಡನದ ತರ್ಜನೆ ಬಾಧೆಗೊಳಿಸುವದ | 
ಅನುಪಮ ಶ್ರೀ ರಾಮಗೆನೆ ಬ | § 
ಯೆನಲಜೆಂಜೆನು ಜೀನಿ ಮರೆವನೆ 

ಘನ. ಮಹಿಮ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವೆನೆಂದೆ. ನಾನೆಂದೆ 5೭ || 

ನಿಮ್ಮ ನೆನೆನೆನಡಳುತ ಹಗಲಿರು 

ಛೊಮೆ ಯನ ನಿಜನಾರ್ಕೆಯಿಂಬನೆ 

ರಮ್ಮ ಗುವ ನಾನು ಹೋಗಿಯು ಹೇಳಲೀ: ಸಿ I 

ಘಮ ಒನೈತೆಹೆ 3ರಾಮ3ನಂಜದಿ ಕ 

ರಮ ಸುಗ್ರೀವಾಂಕ ಲಕ ಸೌ ಸ | ಸತ ಈ 

ರಿಮ್ಮಹಾ ನಡೆಸಹಿತ ವಾರ್ತೆಯು ಸೇಳಿದಾಕ್ಷಣಕೆ [js 

ಹೊಂದು ಕುಲಸಹ ರಾವಣನ ನಿ 
Fr ನೇರಿಸಿ ಪುರಕ್ಕಾ | 

ನಂದದಿಂ ಕರೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ರಾಘವ ನಾನು ಕಂಡುದಕೆ | 

ವೊಂದು ಕರುಹನು. ಕೊ ಇಟ್ಟು ಸಾಶನ | 4 

ಸುಮುಖಿ ನಿಜ ಶಿರದ: ಸ್ಯ KN | oo 

ಲ ಲಂದವಣಿದುತ್ತ, ಮದ ಆ ನೀಡಿದಳು 1೯ 

Nat 

೧ 1 

ere ಮಾ 

ಚಿತ್ರಕೂಟಿದಿ ನೀನಿರಲು 'ದು : 
ಮ ಕಣ್ಣು ಕೊಂಡಾ 

ಲವು ಕಂಗಳುದಕದಿ "ಕೀವಿ: ̀ನಿಮ್ಮ, ಡಗೆ | 

ಚಿತ್ರದ ಲಿ ತಂಬೇಡ ಮತಿವರನು್ತ ಈಿಡಳು | ao 



 ಹೆಲನೆತ್ಲೊಂದೆನೆಯೆ ಸೆಂಧಿ 

ಆವ ಪರಿಯಲಿ ರಾಮ ಕೊಂದೀ 

ಪಾವಣನ ತನ್ನು ವನು ಪುರಕೊ 

ಯಾ 

ನಾ ವಿಧದ ಪರಿ ತಿಳುಹಿ ಬಳಿಕಾ | 

ಜೀವಿಯನು ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ದೂತರಿ ಡೆ 

ಗಾವ ನೀತಿಯೆನುತ್ತ ಕಾಲೋಚಿತವ. ಮಾಡಿದೆನು 

ಬರು ತಶೋಕಾವನದಲುಳ್ಳಾ : 

ತರುಗಳಲ್ಲವ ಮುರಿದೆ ರಾಕ್ಷಸನ 

ಫೆರವಿಯನು ಸಜಿಬಡಿದೆ ರೈತ್ಯಕುಮಾರೆಕ್ಷನನು 

ತಿರವ ಮುರಿದೆನು ಬಳಿಕ ರಾವಣ : 

ದುರುಳನೆನು ನುಡಿಸಿದನು ಲಂಕಾ 

 ಪುರವನೆಲ್ಲವ ಸುಟ್ಟು. ̀ ಬಂದಿನು: ಸಮ್ಮ ಕರುಣದಿ" 

ಚಿತ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಕ ನನೆದಾಳಿರ 

ಬೆತ್ತ ಎ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹಾಹೆಗೆ | 

ತತ್ತ ಲತ್ತೆಲು ಸುಳಿದಡೂ ಸೊತಿ ಕನೆನುಳಿದುಂಚ gy 

ಸತ್ತ್ವ ರಜತಮ ಬೀಜವನು ನೀ 

ಬಿತ್ತಿ ಯಾಪರಿ ಬೆಳೆಸಿ ತಂದದೆ 
¥ ಮತ್ತೆ ಮಾಯೆಯೆನಿಪ್ಪ ಕಳಶದಿ ತುಂಬಿ ಮುಗುತಿತೆ 

'ಲೋಕವಿದು ನಿನ್ನೊ ತ ಮಾಯಾ 

ಸ್ರಿ (ಕರಣದಿಂದಹುದಿಹುದು. ಮಗು 

ಭೌಕರಿಸುವುದು ತದ್ಧಿ ಕೃತಿ ಕರ್ಮಗಳು. ಕಮ್ಮನ 1 
`ಸೋಕನದಲಾಸಕ್ಕಿ ಜಡ ಕ 

_ ಜೋಕೆಯಿಂದವೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡದ | 

`` ಷೇಕವಿಧ ತತಾ  ಕ್ಷಿಭಾವಾತೀತ ಫಂ | 

ಕೆ ವಿಧವ "ಮಾಜಿಂದು ದುಃಖವಲೋಳಿ ಘೋಳಡಲು 

೨೮೩ 

| 
ಟ್ಟ 

॥ ೩೧ |. 

| ೩೨॥ 

॥ ೩೩ ॥ 

aol 



೨೮೪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಸಾಂದರಕಾಂಡೆ 

ನಿನಗೆ ಮಾಯಾ ಪ ಪ್ರಕೃತಿ ಲೇನಿಸ 
ದೆನಿಪುದಕೆ ಸಂಶಯವೆ ನನ್ನ ನು 
ನೆನೆವ ಭಕುತರ ಭಕುತಿ ಸಹಿತಿಲ್ಲ ಭಯವೆನಲು || ಘನ ಮಹಿತ್ವವದಾರು ಬಲ್ಲರು 
ಮನುಜನೇಶಚ್ಛೆನ್ನ ರೂಪದ 
ಲನುಪನಿತ ಲೀಲೆಯಲಿ ವರ್ತಿಸುವೀ ನಿಡಂಬನ'ವಃ: | 

ನೀನಜನು ನಿರವಯವ ಸತ್ಯ 
ಜಾ ಹ್ಲಿನಮಯನದ್ವ ಯ ನಿರಂಜನ 
ಳಾನಿಕೋದಿಪ್ರಭಮ ಮಾಯಿ ನಿರೀಹನಪ್ರತಿಮಾ ॥ 

ಸ್ವಾನುಭವ ಸೊವೇದ್ಯರಾದ ಮ. 
bi he ond 
ನೇನ ಹೊದ್ದದಖಂಡ ಸಚ್ಚಿತ್ಸೂರ್ಣ ನೀನೆಂದ | ೩೬ | 

ಯೋಗಿಗಳು ಯೋಗದಲಿ ಯಾಜಿ ಕ 
ಭಾಗಿಗಳು ಯಜ ದಲಿ ಸ ಸಾಂಖ್ಯ | ಎ 
ರಾಗಿಗಳು ಪೂರ್ಣತೆಯಲಮಳ ಬ್ರಹ್ಮನಿಸಿ ತರು || 
ಸಾಗಿಸುವರೀ ನಿನ್ನ ಪ ಪದವಿಯ 
ನಾಗಿಸುವ ಭಕುತಿಯೆನು ಭಕುತರ | ಗಾಗದುತ್ತಮ ಸಿದ್ಧಿ ಯಾವುದು ಭಾನಿಸುವಡೆಂದ | ೩೭ | 

ಮರೆದು ನನ್ನ ಯ ನಾಮವನು ಬಾ 
ಯೆ ಿ ರೆಯಲುಚ್ಛ ರಿಸಿದಡಿ. ನರರಿಗೆ 
ಹರಿವುದಗ್ರದ ಔನ ಕೋಟಿಯ ಜಡ | 
ನೆರೆ ತನೆ ನಿನ್ನಂಥ ಯುಗಳದ. 

ಸೆಂಗು ಸೋಂಕಿತದಾದ ಧನ್ಯ ನೊ ಸ | ಮರೆವರಾರೈ ರಾಮಭಕ ಕ ಹಿತಾರ್ಥ. ನಿಗ್ರಹಾನ3 ॥ ೩೮॥ 
1ದ ಖ) ಪವ (ಕ) 



ನಲವತ್ತೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ 

ನಿನ್ನ ಜ ಹಸ್ತಾಂ`ಗುಲೀಯದ3 

1 ಇರ್ನವವನುತ್ತರಿಸಿ ಸೀತೆಯ ಕಂಡು ನಿಮ ಒಡಯ [| 

ಣಾರ್ಣವನೆ ಜನಕಜೆಯ ಸೆರೆಯನು ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದ 19 ಸ 

ಲೆಂದನಾ ಶ್ರೀರಾ ಮನಹು 
ಕಂದ ಮಾಡಿದೆ ಸಹಸವನು ಅಚ ದುಷ್ಕರನ | 
ಯಿಂದು ನೀ ಮಾಡಿರ್ದುದುಪಕ 
ಗೊಂದು ಹ, ತ್ಯಪಕಾರಗಾಜಿನು. 
ಸಂದಬೆಹವೆ ಜನಜನಿತ ತಾನದನಾಡಲೇಣೆಂದ 

ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ೦ಗಳೆಲ್ಲವ 

ನ್ನದಾಗಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿ ನೆನುತವೆ 

ಸನ್ನು ತಪ್ರಿಯ ಜ.12 ಪ್ರಳಮಾಲಿಂಗನದಲೊಲಿದು | 
ಯೆನ್ನಸುವೆ 2 ಮ ನಯನ ನು 
ಪೂರ್ಣ ಪುಳಕಾಶು ಗಳಲಪ್ಪಿ ದ 

ಲುನ್ನತೋನ್ನತ ಮುರ ತ ತನ್ನೆರಡು ಕರಗಳಲಿ ॥ ೪೧॥ 

[ ೪೦ | 

೫ 223 

> 

ಗಿರಿಜೆ ಕೇಳೀ ರಾಮನಂಗ 
ಸೃರುಶವತಿ ದುರ್ಲಭನಲಾ ತ 

3 ರಯೂಗಳ ಸ ಸಂಸ ರ್ಶನದ ಪುಣ್ಯೊ €ದೆಯೆದ ಸಿದ್ದಿ | 
ಮೆರುತಜನು ಹ ತ್ಮ ಭಕ್ಕರೊ 

ಳುರುತೆರ ಸ್ರಿಯತಮನವದರಿಂ 

ದೊರಕಿದುದು ಖಕ ಮರಿಗೆ ಸೇರುವುದೆ ಹೇಳೆಂದ | ೪೨॥ 
ಭೋವಿ ಇರ ಗಟ ತ್ರಾಸ 

TE EE RRA An, 

1 ಗದಲಿಯದ (ಕ) 
ಒದ ಪಟಲ ಸಿಬಿ ಸೂಚನ 



೨೮೬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರಕಾಂಡ 

ಆವೆನಂಫ)ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದನೆ 

ಪಾನನದ ತುಳಸೀದಳದಲೊಲಿ 

ದಾವನರ್ಚಿಪನವನು ವೈಷ್ಣವ ಸದವ ಪಡೆನೆನೆನೆ 1 

ಆ ವಸಿಷ್ಠ ಮುಕುಂದನೇ ತಾ 

ಫಾವಮಾನಿಯ ಭಕ್ತೆ ಗೊಲಿದಿರ 

ಲಾಷಕೃತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುಣ್ಯನು ಯೆಂದನೀಶ್ವರನು | ೪೩ | 

ಯೆಕ್ಕತಾಳದ ಸಂಧಿ ಪದಗಳ 

ಲೆಕ್ಕವಾರೇಳಿಲ್ಲ ಸಂದುದು 

ತಕ್ಕ ಸುಂದರಕಾಂಡ ರಾಮಚರಿತ ಸುನನಿತ್ರ [| 

ಲಕ್ಷ್ಮಣದಿ ಕೇಳಿ: ದಡೆ 3ಹೇಳಿ:ದ 

ಡೆಕ್ಟುರಿಂ ಸಲಹುವನು ಸಜ್ಜನ 

ಪಕ್ಷಗುರು ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೃಸಿಂಹನನವರತೆ | ೪೪॥ 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೪೧ ಕೈ ಪದ ೧೮೯೧ ಕೃ 

ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಪ್ರೀ ಶ್ರೀ ತ್ರೀ 

ಆೇರರ3ರಗ೩ತುಂ ತಾಸ ಯ ಎಟ ಹಾನ 2 ಇಷಾ ಉಟ: ವಾ 4 2200೬: 

1 ಹೇಳಿ (ಖ) ಕೇಳಿ (ಖ) 

ಸುಂದರಕಾಂಡ ಸಮಾಪ್ತವು 

4). 



ನ ಜಜಾಬ್ದಃ ಪರಿಸಾಲಯನಾ 0 
ವ್ "ಕ hd 

ನ್ಯಾಯ್ಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಂ ಮಹೀಶಾಃ | 
ಕೋಬಾ, ಕಹ, ಣೇಭ್ನಃ ಶುಭಮಸ್ಸು ನಿತ್ನಂ 

ಆಂ ಬ್ರ ಶಿ web ಳಿ 

ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು Hal 

ww 
ಸ 
ವೆ 

ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಪೃಥಿವೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನೀ | 

ಜೇಶೋಯಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತಃ ಸಜ್ಜನಾಃ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯಾಃ 15[| | ws 

೨ 
ಅಪ್ರತ್ರಾಃ ಪುತ್ರಿ ಣಃ ಸನ್ನು ಪುತ್ರಿಣಃ ಸನ್ನೆ ಪೌತ್ರಿಣ | 

8 ಸಧನಾ ಸನ್ನು ಜೀನನ್ನು ಶೆರದಾಂ ಶತಮ್ | ೩ | 
ps 

ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ 
ಇ ಇದ ಹ ಕೌ ಬುದ್ಧ್ಯ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಸ್ವಭಾವಾತ್ | 

ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸೆ 

ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ | ೪॥ 

ಯದಕ್ಷರ ಪದಭ್ರಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರಾಹೀನೆಂ ತು ಯದ್ದನೇತ್ | 

ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷನ್ಯುತಾಂ ದೇವ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತು ತೇ |೫| 
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ಪದ್ಯ ಗಳ ಅಕಾರಾದಿ ಸೂಚಿ 

ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 

ಪದ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿ | ಪುಟ 

' ಅತ್ಯಧಮೆ ಸಹ ಸಡೆದಳಾ ಕಥಾ ಮಾ 
ಅತಿಶಯದಲಿಹ ನಿನ್ನ ರೂಪವ ೨೩ ೨೮ ೧೦೬ 
ಅದ್ವಯಿತವನೆ ಬಯಸಿ ನಿನ್ನ 2೫ ೨೨ ೩೦ 
ಟು ಗುಣದಿ ಯತ್ನ ವನು ಡ್ ೩೫ ೨೪ ೬೦ 

ಅದು ನಿಮಿತ್ತ ವೆ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಿ ೩೦ ೨೯ ೧೧೯ 
ಅನವರತ ಭಟಟರು ೩೫ ೨೯: ೧.೨೦ 

ಅನ್ನ ದಾಶೆಗೆ ನೀನರಸುತಿರೆ ೧೦ ೨೮ ೧೦೨ 
ಅನ್ಯ ಚೆಂತೆಯನುಳಿದು ನಿನ ನೆ ೬ ೨೧ ೧೨ 

ಅನ್ಯನಾರ್ತಾ ಲಾಭವಿಲ್ಲದೆ ೩೧ ೨೩ ೪೩ 

ಅನ್ನುದಿನವೆಡಬಿಡದೆ ಕಾಮಜ ೨೮ ೨೦ ಲೆ 

ಅನ ಕಾಶ್ರ ಸ ಸ್ರವೃ ತ್ತಿ ನಿರ್ದಯ ೧೭ ೨.೨ ೨೮ 

ಅನ್ರ ; ಯಾನೆ ಸೆನ್ಸ ಭಕುತಿಯ ಲೆ ೨೭. ರ್ಳ 

ಅರಿತೆ ನಾನೆಲೆ ಜು ನಿಜಮನ ೨೭ ೨೧ ೪ 

ಅರಿಯದಜ್ಞ ರಿಗೀ ರಘೂತ್ತಮ ೧೯ ೨೭ ೯೨ 

ಆರಿಯಲಾ ಕಡು ಮೂಡಢನಾಗಿ ೨೭ ೨೪ ೫೮ 

` ಆಲಸಿ ಕಡೆಯಲಿ ರುದ್ರನಾಗಿ ೧೯ ೨೨ ೨೮ 

ಅಲ್ಲ ಮಾತಿಗೆ ಬಾರನಾ ಪ್ರಾ ೧೩ ೨೭ ೯೦ 

ಅಲ್ಲದಡೆ ಸಾಕ್ಷಾತ ಲಕ್ಕು ನೋ . ೩೮ ೨೪ ೬೦ 
ಅಲ್ಲದಿದ್ದಡೆ ಪೊರ್ವ ಕಾಮಂ ೧೦ ೨೬ ೭೬ 

ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದದ್ದುತವ ಕಂಡನು ೨ ೨೮ ೧೦೦ 
ಅಲ್ಲಿ ಮೃಗವನು ಕೊಂದು ರಾಘವ ೩೨ ೨೭ ೯೫ 

ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಾ ಶ್ರಮದಿ ನಿಜ ವಿಷ. ೫ "ತಿಚಿ ೨೫ 
ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಸುಸ್ವರ ೩೯ ೨೧ ಗಿ 



೨೯೦ | ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ 

ಪದ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿ ಪುಟ 

ಲು ಮಾರೀಚ ಮುನಿಯಂ ೨ 11. ಈ ೬೩ 

ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೆ ಯು ದನುಜ ನಿದ್ರೆಗ ೩೭ ೨೪ ೬೦ 

ಅವರ 214] ನಂಬಿ ಹ ೧೪ ೨೯ ೧೧೫ 

ಅಸ ವಿಂಶಕ ಸಂಧಿಯೆಲಿ ಸದ ಲಲ ೨೮ ೧೧೧ 

ಅಳಿದು ತರುವನು ದಿವ್ಯ ದೇಹನ ಲೆ ೨೧ ೧೩ 

ಆಗ ಲಕ್ಬ ಇಗೆಂದ ರಾ ತು | ೧೦ ೨೦ ಸ್ತಿ 

ಅಟ ಕೂಟವು ಬೇಟಿನವೆಂಬೀ ೨೧ ೨೫ ೬೮ 

ಆತುಮನು ಸಾಕ್ಷಾತ ಭುವನ ೨೨ ೨೫ ೬೯ 

ಆದಡೀಗಳೆ ಯತ್ನದಿಂದವೆ | ಶಂ ೨೫ ೭೦ 

'ಆದಡೆಲೆ ರಘುನಾಥ ಕೇಳಾ ೧೧ ೨೮ ೧೦೩ 

ಆದರೂ ನೀ ನಮ್ಮ ಫೇಲಿದ ೫ ೨೦ ೨ 

ಆ' ದಿನವನಲ್ಲಿದು ಮರುದಿನ ೩೩ 5೧ ೨೦ 

ಆ ಮಹಾ ರಾಕ ಸ ವರಾಧನು ೩೬ . ೨೦. ೧೦ 

ಆಯಿತಿತ್ಕೆನು ವರವನೆನ್ನೆಯ ಯೆ ಮಿಛ ೨೦ ೯ 

ಆರನೆಯೆದದು ದಾನ ಧರ್ಮಾ ೨5. ೨೯ ೧೧೭ 

ಅರರಿವರೆಲೆ ರಾಮ ನಿನ್ನ ನಿ ೪೫ .. ೨೭ ೯೮ 

ಆರಿದನು ಪಠಿಸುವರು ಶ್ರದ್ಧಾ ೫೭ ೨೩ ೫೦ 

ಆರು ಕೆಲರೀ ನೀನು ಸೇಳ್ಲೀ ೪೭... ೨೭': ೯೯ 

ಆರು ನಿಲ್ಲರು ರಾಮನಿದಿರಲಿ ೩೩ ೨೪ ೫೯ 

ಆರು ನೀನೆನಗೆಂದ ಸಂಕ್ಷವ ೪೩ ೨೮ ೧೧೧ 

ಆರು ಪಠಿಸುವರೀಗ ನೆನಗಂ ೨೯. 5೧ ೧೮ 

ಆರು ಭಂಗಕೆ ತಂದವರು ಜಂ ೨೪ ೨೪ ೫೭ 

ಆರು ಮನ್ಮ ೦ತ್ರ ವನುಪಾಸಿಯ ' 5೮ 5೧ ೧೮ 

ಆರೆಲವೊ ಡ್ ವರ ಚೂ - ೧೭ ೨೦ ೫ 

ಆವ ಕರ್ಮನ ಮಾಡದೇ ಸ... ೧೫ ೨೬: ೩೮ . 

ಅವಗೂ ಬಾಡೆಯನು ಮಾಡದೆ ಬ ೨ಡಿ ಅಳ 

ಆನಗೆನ್ನಲಿ ಪ್ರೇಮಯುತ ಸ ರ್ ೨೯... ೧೧೯ 



ಪೆದ್ಯಗೆಳೆ ಅಕಾರದಿ ಸೂಚಿ ಶ್ 

| ಪದ್ಯ | ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿ ಪುಟ 

ಅವನೀಯಜ ವಿಷ್ಟು ಕ್ರ ೪೩ ವಿಕಿ ೯೮ 
ಆವರಣನಾತುಮನನಾವಾ ೧೮ ೨8. ೪೦ 
ಆವರಣ ನಿಕ್ಷೇಪ ಶೆಕ್ಕಿಗ | ೧೭ ವಿಡಿ ೪೦ 
ಆನ್ರಪತಿ ದುರ್ಲಭ 'ಜಗತ್ಪತಿ ೪೨ ರ್ತಿ ೧೨೨ 
ಇಟ್ಟ ವಲ್ಕ ಲ ವನಸನೆನಿಂ ಜಡೆ ೩೮ ೨೮... ೧೦೯ 
ತೆ ಮುಕುತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗೆ ೪೦ ೨೨. -: ೩೪ 
ಇದುವೆ ಮೋಕ್ಷ ದ ರೂಪನೆಂದೆನು ಲ ೨೩ ೪೮ 
ಇದುವೆ ಸಾನ್ಷನ್ಯ್ತ ಯಲ್ಲೆ 1 ಶ್ರ -೨೮ | ೧೦೯ 
ಇನು ಗೆ ೦ಭತ ತನೆಯ ಭಕುತಿಯ ೨೭ ರ್ಜ ೧೧೮ 
ಇನ್ನು ರಾಜಸ ತೈಜಸ ದೆ ೧೦ ಪಿ ವಿ೬ 
ಇನ್ನು ರಾಘವ ಸೀತೆ ಸಹಿತವೆ ೪5 ೨೨ ಸಿ 
ನ್ಹಿನಿತು ಕೂಡಿಯೆ ಸೂಕ್ಸ್ದ ಬರಾಸೇ ೧೩ ೨.೨ ವಿಕಿ 
ಇನಿತು ಕೂಡಿರಿ ದೇಹ ನ್ಷೇತ್ರನ ೨ ೨ ೪೧ 
ಇನ್ಟೆ ರಡು ಯೊಳ ಜನದ ಮುಂದಡೆ ೪೪ ೨೨ ೨೨ 
ಹೂ ತಾ ಬಹನು ರಾಘವ ೧೨ ೨೯. ೧೧೫ 

ಸ್ಟ ದೈವೇಚ್ಛೆ ಯಲಿ ದೊರಕೀ ೩೭ ೨೨ ೩೩ 
be ದಿನೆ ಹೃ ದೆಯದಲಿ ಧ್ಯಾನದಿ ಬಲ ೨೧ ೨.೨ 
ಪ್ರ ಕು ನನ ವಿಧದ ಭಕುತಿಯ ೨೮ ೨೯ ೧೧೯ 
ಈ ನರಿಯ ರಾಘವನ ಭಾಷಾ ಲಲ್ ೭ ೯೯ 
ಈ ಪರಿಯಲಪರಾಧವೆಸಗಿದ Na ೨೫ ೬೫ 
ಈ ಪರಿಯಲಿಯಗಸ್ಕ್ಯ ರಾಮನೆ ಲಪ ೨.೨ ೩೪ 
ಈ ಹರಿಯೆಲೇಕಾಂತದಲಿ ನಗು ಥಿ ೨೬ . ೭೫ 
ಉಣ್ಣು ತನ್ನಯ ಮನೆಯ ಭೋಗವ ೩೦ ೨೬ ೮೧ 
ಉತ್ತಮದ ಸತ್ಕರ್ಮ ನಿಕರವ ಶಿ೪ ಎ೨ ೧ ೧೨ 
ಉತ್ತಮುದ ಸಾಧುಗಳು ಸಲೆ ಸಮ ೩ಂ ೨೨ ೩೧ 
ಉತ್ತಮರ ಸಂಗದಲಿ ಪಾತಕ ಭಳ ೨೩ ೪೯ 
ಉತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ ಲಲ. ೨೯ ೧೨೩ 



೨೯.೨ ಆಧ್ಯಾ ತ: ರಾಮಾಯಣ ; ಹಿ | 

REL. ಮಾ ಧಾ ವ 
ಉತ್ತ ಮ ಜಾ ನವನು ವಿಜ್ಞಾ ೧೩, ೨೫, ೩೯ 
ಉತ್ತ ಮಾಚಾರ್ಯೋಸದೇಕ್ರದೆ. ಛಛ ೨೩ ಲಲ 
ಉನ್ನತದ ಸಂಸಾರದಡವಿಗೆ ರ ೨೭ ೯2 
ಉಭಯ ಗುಣವನು ಜರೆದು ಸಾತಿ ಕ ೪೦ ೨೪ ೬೧ 
ಎಚ್ಚ ಡಾ ಮೃಗರೂಪಿ ದಾನವ ೧೨ ೨೬ ೭೭ 
ಎತ್ತ ನೋಡಲು ವಿವಿಧ ಮೃಗಗಳು ೩೮ ೨೧ ೨೦ 
ಎತ್ತಲಾನು ಹರಾತ್ಮ ಚಿನ್ಮಯ ೩೯ ೨೪ ೬೧ 
ಎತ್ತಲಾನೂ ನಾನು ರಾಮನ ೩೧ ೨೫ ೭೧ 
ಎತ್ತಲಾನೂ ನಾನು ರಾಮನ ೩ ೨೫ ೭೧ 
ಎತ್ತಲಾನೂ ಸೀತೆಯನು ತಹ ರಿ ೨೪ ೬೦ 
ಎತ್ತಲಾನೂ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ದು ೧೩ ೨೮ ೧೦೩ 
ಐತಿ ತಿದನು ನೆಲಸಹಿತಲವನೀ ಶ್ರ ೨೬, ೮೨ 
ಎದ್ದು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಿರಲು ಬಂ ೨ ೨೧ ೧೧ 
ಎನಲು ಕೇಳಾ ನಾನು ಹೋದೆನು ೨೮ ೨೪ ೫೮ 
ಎನಲು ಕೇಳುತ ರಾಮನಕ್ಲಿಗೆ ೧೦ ವಿ೪. ೫೩ 
ಎನಲು ಕೋಪದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನಾ ೨೧ ೨೬ ೭೯ 

ಎನಲು ನುಡಿದನಯೋಧ್ಯ ರಾಯನ ೫ ೨೪ ೫.೨ 

ಎನಲು ಲಕ್ಷ ಒನೆಂದನೀ ನುಡಿ ೨೦ ೨೬ ೭೯ 

ಎನ್ನೆ ಗಿಲ್ಲಿಸೆ ರಾಮ ಬಹ ನೀ ೧೩. ೨೯ ೧೧೫ 
| ಎನ್ನ ಭಕುತರ ಸಂಗದೊಳಗಿ ೫೨ ವಿದಿ ೪೯ 
ಎನುತ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದಲೆದ್ದಾ ಬ ಜಿಓ ೨೫ ೭.೨ 
ಎನುತ ರಥವನು ತೀಕ್ಷ್ಮ ತುಂಡದ ೩೬ ೨೬ ೮೩ 
ಎನುತಿರಲಿಕಾಕ್ಸಣನೆ ಧರಿಸಿದ ಶಶ ೨೭: ಜಿ 
ಎನ್ನೊ ಳ್ಳ ಕ್ಯದ ಭಕಿ ಕ್ರಿಯುಳ್ಳಾ ೫೬ ೨೩ ೫೦ 
ಎಕಡಸೆಮು” ಭಕ್ತಿಯದು ಮತೃಥೆ ೨೧ ೯ ೧೧೬ 
ಎರೆಡು ಕಜಿಯಲು ಮರಣ ತಪ್ಪ ದು ೩೫% . ೨೫% ೭.೨ 
ಎಲವೊ ನೀನಿಂಕೆಂದಡೀಕ್ಸಣ ೩೧ ೨೬. ೮೨. 
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ಪದ್ಯಗಳ ಆಳಾರಾದಿ ಸೂಜಿ ವಿ೫ 

ELBE SARS ವ ನ ಭಂ S ಘಾ ಚಾಣೂರ ಅ ಘಪಾ ಅಘ ಅಪಪ ಘೂಾಗ್ಗೃ ಖ ಕಾರನ ೫ರ ಗಾಮ ಅಕಕನ 

ಪದ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿ ಪುಟ 

ಗ ಕೃತ್ಯ ಫನ್ 
ಹೇಳಿ ರಾಮನ ಮಾತ ಕೋಪ ಚ ೧೯ ೨೦ ೬ 

ಸೀಳು ಪಾರ್ವತಿ ಕನಟಿ ಮಾಯಾ ೧ ೨೭ ೮೭ 

ಕೇಳುವುದು ನಿನ್ನಮಳ ಚರಿತನ ೩೮ ೨೨ ೩೩ 

ಕೊಚ್ಚಿ ದನು ತಿಲಶದ ವೊಲನಿತಿವೆ ರ್ಣ ಅಲ ೫೬ 

ಕೊಲ್ಲದೆ ರಾಘನನು ತನ್ನುವ ೪೨ ೨೪ ೬೧ 

ತೋಟ ಕಂದರ್ಷೂಂಗೆ ಸುಭಗ ಕಿ ೨. ತೆಗಿ ೧೬ 

ಇಂಡನತಾ ಶ್ರೀರಾಮನತ್ಯು ೪ ೨೮ ಬಂಗ 

ತಂಡಿನೀ ವನೆದೇನಿಯರು ಮ ೧೬ ೨೭ ೯೧ 

ಕಂಡೆನಲ್ಲೈ ರಾಮ ನಿಜನದ ಗಿ : ಅಗಿ ೧೬ 

ಕಾಂತೆ ಕೇಳಾ ರಾತ್ರಿಯ ಹರಿ ೧ ೨೫ ೬ನ 

ಕಾಂತೆ ಕೇಳೀಪರಿಯ ಸಂಸ್ಸುತಿ ಲ್ಲಿ 58 ೯೮ 

ಕಾಂತೆ ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಳು ರಾವಣ ೧ 5೬ ೭೪ 

ಘೊಂದೆನೆಂದರಿ ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರದಿ ೩೩ ೨೫% ೬೧ 

ಖರನೆನಿನ ಮದ್ಭ್ಯಾ ತೃ ಸಹಿತವೆ ೪ ೨೪ ೫.೨ 

ಖಳ ಕೆರಳಿ ಹೆದಿನ:ಲ್ಕು ಸಾವಿರ ೧೫ ೨೪ ೫೫% 

ಖೂಳನೀ ರಾಮಾಸ್ತ್ರ ಹತಿ ಯಲಿ ೩೨ ೨೬ ೮೨ 

ಗಗನ ಶಬ ಕೊಂದು ಮರುತನ ೯ ೨೨ _೨೬ 

ಗಣಿಸುವರಿ ತಾನಾಬ ಗುಣಗಣ ೬ ೨೭2 ೯ 
ಗಿರಿಜೆ ಕೇಳಾ ರಾಘವೇಶ್ವರ ೧ ೨೨ $೪ 

ಗಿರಿಜೆ ಕೇಳಾಕ್ಷಣ ವಿರಾಧನ ೨೪ ೨0 ೭ 

ಗಿರಿಜೆ ಕೇಳ್ಳೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ೧ ೨3೩ ೫೬ 
ಗುರು ಕರಣದಿಂದೆನಗೆ ನಿನ್ನಯ ೧೫ ೨೯ ೧೧೫ 

ಗುರುವ ಹೆರಿಹರ ಬೊಮ್ಮರಂದದಿ ಶಿ ೨೩ ಲಲ 

ಘೋರ ರಾಶ್ಸ ಸರೆಲ್ಲರನು ಸಂ ೧೭ ೨೪ ೫೫ 

ಘೋರ ನಿಕಟಾಕಾರೆಯಟ್ಟಿಲು ೧೧ ೨೪ 2೫೪ 

ಚಾರು ದಿವ್ಯರಜದ್ವಯದ ಸುಕು ೫೩೮. ೨೯ ೧೨೧ 



ತ ಉಚ ಜಾನಾ pe 

ಚಾರು ಜ್ ಯದ ಸುಕು 
ಚಾರು ದೃಷ್ಟಿ ಖಿ ನೆ ಹ ವಿ 
ಚಿತ್ರ ತರ” ಬಿಂಡುಶಿನ ಮ್ಮ ಗನಿಡೆ 
ಚಿನ್ನೆ ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಳು ಬರೆ ಮ 

ಚೆನ್ನೆ ರೂಪದೆ ಪರರ ನಾರಿಯ 
ಚಿಂತಿಸಲು ಕೇಡಿನಲಿ ಸುಖದಲಿ 
ಜಯತು AR ಮಹಿಮೆ 

. ಜಯನಮೋ ಶ್ರೀ. ರಾಮಭದ್ರನೆ 

ಜಾಗರಣ ತೆ ವು. ಸುಷುಪ್ತಿಯ 

_ ಜಾನಕೆಿಯು ತಾನಾಚರಿಸುತಿಹ 

ಜೀವನಲ್ಲಜ್ಞ ತೆಯು ದುಃಖಿತ 
ತಡನಿದನು ಹೆಕ್ತದಲಿ ಮೈಯ್ಯನು 

ತತ್ವಗಣನೆಯ ಸಂಧಿ ಪದಗಳ 

ತತ ಿಮಸಿಯರ್ಥನನು ಜೀವನೆ. 

ತತ್ವ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಿ ನಿರತರು 

ತನ ನಿನ್ನೀ ಸ್ಕೂ ಲ ರೂಪವ 

ತನ್ನ ಭದ ಭಕ್ತಿ ಯುತ ಸ 

ತನ್ನ ಸತಿ ಜನಕನ ಮಗಳು ಸ ಸೆಂ 

ತ ಮನೋವಾಕ್ಕಾ ಯ ದಂಡನೆ 

ತನುವಳಿಯೆ ಧನವಳಿಯೆ ಮಕ್ಕಳು 

ತನುನಿಡಿದರಿಗೆ ಶೋಕ ಮೋಹದ 

ತಮ್ಮ ತಿಳಿ ಸಂಸಾರ ವೃಕ್ಸಕೆ 

ತನ್ಮು ನನ ರ್ಧಾಂನಿಯೆನಿಸುವ 

ಹ ಮ್ರ ಸತಿ ಜೆ ಹಂಚವಬಿಯಿಂ. 

ತಾನದಲ್ಲದ ಪುಸಿಯ ದೇಹವ 
ತಾನು ನಿರ್ಮಮ ನಿರ ಹೆಮ್ಮಿನೆ 
ತಾನು ಮೃಗವನು ಕಟ್ಟಿ ತಪ್ಪ 

೯ 



ಪದ್ಯಗಳ ಅಕಾರದಿ ಸೂಚಿ ಖಿ 
ನ 

ಪದ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿ ಪುಟ 

`` ತಾಮ ುಸಾಧಮನೊ ಯು ತಿ ರಲಾ ಇಲಿ ಅಕಿ ೮೩ ್ಪ 

ತಿಳಿದು ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ವಸ್ತು ವ ೩೬ ೨೨ PEN 

ತೆತ್ತಲಾ ತಾನಾರು ರಾಘವ ೩೩ ೨೧ ೧೯ 

ತ್ರೇತೆಯಲಿ ದಶರಥ ನೃಪಂಗು i ೨೮ ೧೦೩ 
ತೋಳ ಕಡಿಯಲು ಹಾರಿ ರಕ್ಕಸ ೭ ೨೮ ಗಂತಿ 

ತಂಗಿ ರಾವಣನೆಂಘ್ರಯಲಿ ಬಿ ಎ೩ ೨೪ ೫೭ 

ತಿಂದು ಹೋದರೊ ರಕೃಸರು ತಾ ೧೪ 5೭ ೯೦ 

ದಶಂಥಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದೆ | ೨೯. ೧೪ 

ಇನ ಯಜ್ಞ ತಪೋವೃತಾನು ೧೯ ೨೯ ೧೧೬ 

ದಿಕ್ಕನಲ ರವಿ ನೆರುಣನಶ್ವಿಯು ೪ ೨ ೨) 

ದುರುಳ ತನ್ನನು ಮುಟ್ಟಿಲಾ ಸ್ಕೈ ೨೨ ೨೬ ೭೯ 

ದುರ್ಲಭವು ಮತಾ ದಯೂಗಳದ ೬೩೫ ೨೦ ಗಂ 

ದುಷ್ಟ ನಾಹವದಲ್ಲಿ ನ ಶೀ ತೆ ೮೩ 

ದನ್ನ ಮರ್ದನ ಕೇಳು ರಾಘವ ೨೫ .೨೭ ೯೩ 

ದೃ ಹಿ 8 ನಾದೆಯ್ಯ ಬಾ ೨೯. ೨೭ ೯೪ 

ಜೀವ ನರ ಗಂಧರ್ವ ಕಿನ್ನರ ೩೦ ೨೪ ೫೮ 

ದೇವನಾಗಲಿ ದೇಹವಿಡಿದಡೆ ೪೫ ೬ ೮೫ 

ದೇವಿ ಕೇಳು ವಿರಾಧಗಿತ್ತಾ ೧ ೨೧ ೧೧ 

ದೇಹ ನಿಂದ್ರಿ ಯ ವಿಷಯ ಪ್ರಾಣ ಸೆ ೩೮. ೨೩ ೪೫ 

ಜೊರೆಯಯೋಧ್ಯಾ ರಾಜ ನಂಥ ೨೮ ೨೬ ಲಗಿ 

ದಂಡಕಾರಣ್ಯದ ವಿರಾಧನ ಸೂಚನೆ ೨೦ ೧ 

ದಂಡ ಕಾಷಾಯಾಂಬರಾಜಿನ ಎ೫ ಎ೬ ೮೦ 

ಧರಣಿಸುತೆ ಬಂದಪ್ಪಿದಳು ರಘು ೨೩ ೨೦ ೭ 

ಧಿಟ್ಟ ರಾಘವನಿದಿರಿಕಲಿ ಹಿ ೧೬ ೨೦ ೫ 

ಧೃತ ಕರೆದ ಶರಚಾಪವರ ಭ್ರೂ ೪೦ ೨೯ ೧೨೨ 

ನಡೆದು ಕಂಡರು ಪಂಚವಟಿಯಿಂ ೬ ೨೩ ೩೭ 

ನನ್ನ ಕೊಲಬೇಡಕಟ ರಾಘವ ೨೪ ೭ ೯೩ 



೨೯೮ | ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ | 

ಪದ್ಯ 

ರ ೫೬88 
ನನ್ನ ಪದೆಯುಗ ಭಕ್ತಿ ಜನಿಸುವ 

ನನ್ನ ರಾಮಾಯಣ “ಕಥೆಯನಾ 

ನರಕಯಾದಡು ಮರಣದಲಿ ತನು 

ನಾನು ವಿಭುನಾದಡೆಯು ಲೌಕಿಕ 

ನಾನು ಶೋಕಿಸಿ ದುಃಖ ತತ್ವ 
ನಾಮವವಗೆ ಕಬಂಧನೆಂಬು 

ನಾರಿಯರ ಮೊಗನೆತ್ತಿ ನೋಡದೆ 
ನಾವು ಬಲ್ಲೆವು ವಿಷ್ಣು ನೀ ಶ್ರೀ 
ನಿತ್ಯನಿತ್ಯ ವು” ಕಂದಮೂಲ' ಪ ಫೆ 
ds ತಂದೀವೆನೆಂದಾ 

ನಿನ್ನ ಚರಣದಿ ಭಕುತಿಯುತ ಸಂ 

ನಿನ್ನ ಜಾನುವೆ ಸುತಳ ವಿತಳವು 

ನನ್ನ ದೆರುಶನೆಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂ ತಾ 

ನಿನ್ನ ದೌಂಷ್ಯೃನೆ ಯಮನು ವರ ಸಂ 

ನಿನ್ನ ಭಕುತರ ನೀನು ಮಾಡಿ 
ನಿನ್ನ ಭಕುತರ ಸಂಗವಿಲ್ಲದ 
ನಿನ್ನ ಭಕುತಿಯೇ ಸಕಲ ಯುಕುತಿಗೆ 

ನಿನ್ನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕಾ 

ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರ ಸುಜಾಸಕನು ನಾ 

ನನ್ನ ರೂನವ ಕಂಡು ಬರಿಡೇ 
ನಿನ ಲಾದೀ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದ 

f ನಿನ್ನ್ನ ಲೆಲ್ಲ ವಿಕಲ್ಪವಡೆದವು 

"ನನ್ನ ನಿದ್ಯಾ ಕೆ ತಾನು 
`ನಿನ್ನ ಸಿಂಜನಣಾಬ ಯುಗ ಸಂ 

ನನ್ನ ಸುಚಿ: ಯಾಕೃ ತಿಯ ನೀ 

ನನ್ನಿ ದಿರಿನಲಿ ತನುವ" ಬಿಡುನೆನು 

೬ 

0 

ot 

ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ ಸಂದಿ ಪುಟ 

೫ ೨೭ ೮೮ 

೫೦ ೨೩ ೪೮ 

೫೧ ೨೩ ಭಲಿ 

೧೩ ೨೬ ೭೭ 

೯ ೨೭೬ ರ್ಳ 

೪ ೧೭ ೩೮ 
೩ ಪಲ ೧೦೧ 

೩೫ ೨೩ ಒಳ 

೧೦ ೨೧ ೧೩ 

೮ ೨೩ ೨೮ 

೩೧ ೨೪ ೫೯ 

ಎಜಿ ೨.೨ ಅಗಿ 

೨೮ ೨೮೫ ೧೦೭ 

೭ ೨೧ ೧೨ 

೩೧ ಎ೮೫ ೧೦೮ 

೨೯ ೨೦ ಲೆ 

೩೯ ೨9 ೩೩ 

೩೬ ೨ ೧೦೯ 

೩೩ ೨೮ ೧೦೮ 

೧೬ ೨೧ ೧೫ 

ಲ ೨೪ ೫. 

೨೫. ೨೮ ೧೦೬ 

೨೭ ೨೮ ೧೦೭ 

೨೨ ೨೨ 5೯ 

೨ 3೯ ೧೧೨ 
ಪಿ ನಹಿ | ೭೪ 

೨೭ ೯೩ 



ಫೆದೈಗಳೆ ಆಕಾರಾದಿ ಸೂಚಿ ರ್ 

| ಪದ್ಯ ' ನಾಷ್ಟ ಹು ಪುಟ ' 
ಹ ದ್ದು. 

ನ ಎವಾ ದಾ ದ ನಿರಹರಾಧದಿ ರಾಮನೆಂಬಾ ತ 

ಸಿಪಿ ಶೋ ಹ್ಞಾ 
೯ ರ್ರ ಪಾ 

ಬಿರವಧಿಕ ಸುಖನೀವಳಾವನೆ 

ನಿರ್ವಿಕಾರ ನಿರೀಹನೆತ್ತಲು 

ನಿಶ್ಚಯದಲಿಂತಿರೆ ಸಮಾಧಿಯ ೩ ಎಜಿ ಹಲ 
ನೀಗಿದಳು ಕೆವಿಯಾಗನೆನುಜರ ೨೨3 ೨೪ ೫೮ 
ನೀನು ನನ್ನೆ ಯ ಭಕುತಿ ಮಂತ್ರ ಇಂ 

ನೀನು ಚ. 'ಲದಲಿ ಬಂದಾ | 

ನೀನು ಸರ್ವ ಹೈದಾಂತಗತ ಢಿ 

ನೀನೆನಗೆ ಗತಿಮತಿಯನಾಸಥೆಗೆ 

ನೀಲಮೇಘೆನಿಭಾಂಗ ಕಾಂತಿ 

ಗಿ ಗಿ 

೨ ಅ ಹೀ 

. (ಗಿ 5೧ ೫ 

೧೭ ೨೯ ೧೧೬ 

-೨೪ ಗಿ 0೩ 

ನೀಲಮೇಘ ನಿಭಾಂಗ ಸಮಸುಕ ಸಿಗಿ ೨೦ . ರ 
ನೀಲವೇಘೌ ನಿಭಾಂಗ ಸಮಸುಕ ೧೭. ೨೫ ಹತ್ರ 
ನೀವದಾರೆನೆ ಭಿಕ್ಷು ನುಡಿದನು... ರ್ತಿ ೨೬ ಆಗಿ 
ನೂರಿಯೋ ಜನಕತ್ತ ರಾಮನು ೧೩ ೨೫ ಸಿಕ 

ಸೆಚ್ಚನೆನ್ನನೆ ರಾಮ ತನ್ನೊಳ ೪೩ ಅಳ ೬9 
ನೆತ್ತರಿನ ಮುಸುಡಿನಲೊರಳಿ ಹೊರೆ ೧೨ ಅಳ ೫೪ 
ನೋಡಿ ತನ ನ್ನ್ನ ನು ದಯದಿ ನುಡಿದನು ೧೭ ೨೮ [೧೪ 

ನೋಡಿ ಮಾಯಾ ಮನುಜ ರೂಪದ... ಸ್ ಅಂ ೧೩ 
'ನೋಡುವಾಗಲು ರಾಮ ಕಂಗೆಡೆ ವಂ ೨೫ ೬೮ 
ನಂದ ಮುಖ್ಯ ಚತುಷ್ಕ ಪಾರ್ಶದ ೩೫ ಎ೦ ಇ 
ಹತ್ರ ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳ ತಂದೀ ೩ರ ೨ರ ೮ 
ಪೆದುಮದಳನಿಭನೇತ್ರ ನಿ ಬಂ... ೫೬ ೫ ೬೯ 
 ಫರಧನವು 'ಸರದಾರವನು ಸಲೆ ೪೧ ೨೬ ೭ 
ಫರಮ ಖುಸಿವರರಿದ್ದರದರೊಳು ೧೫ ೨೯ ೧೧೪ 
ಹರರ ಬಾಧೆಯೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯವು. ೨೭ . ೨೨ ೪೨ 
ರ 'ಸತಿಯರನು ತೆಹುದು ಮತವೇ ಲ ೨೫ ೭೦: 
ಸಾತಕದ ತನು ತನ್ನ ತನುನೆಂ ೪ ೩ ಇ೩- 



೩೮೦ . ಆಧ್ಯಾ ತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ 

ಪದ್ಯ 

ಪಾದ ಶಿರವೇನಿಲ್ಲ ವೃಕ್ಚದ 
 ಪಾವಕನ ಮುಖ ನಿನ್ನ ನಯನವ 

ಪಾ ಿ ಕೃತರ ಪರಿ ತನ್ನ ಕೇಳುವೆ 

ಪ್ರಾರಬುಧ ಸಂಭೋಗದಿಂದನೆ 

ಪುಣ್ಯ ದೇಹದಿ ಪುಣ್ಯವನದಲ್ಲಿ 
ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರ ಕಳತ್ರ ಧನೆ ಸಂ 

ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರ ಭ್ರಾತೃ ವಿತೃಧನ 

ಪೂಜಿಸಿದಳಾ ಶಬರಿ ವಿಧಿಯಂ 

ಬದ್ದಿಸುತ' ಪರಿಕರದ' ಚಾಷವ 

ಬರಲು ನಳುನಗುತೊಂದು. ಬಾಜದಿ 

'ಬರಿದೆ ನೇಣಹಿಯೆಂದು ಕಾಂಬಲ : 

ಬರುತ ರಾಮನ ನೋಡಿ ವನದಲಿ: 

ಬಲ್ಲವರು ನೆರೆ ಜೀವ ಪರಮರಿ: 
ಬಲ್ಲೆ ನಾನೆಲೆ ರಾಮ ರೂಪವ 

ಬಹೆನು ನಾಸಹ ಮುನಿಯ ಕಾಣದೆ 

ಬಳಿಕ ನಿನ್ನೆ ವಿರಾಟ ರೂಪದ 
ಬಳಿಕ ಮಾಯಾ ಸೀತೆ ಕಾಣುತ 

ಬಳಿಕ ರಾಮನು ಚಿಂತಿಸಿದ ನೀ 

ಬಳಿಕ ವುದಯದಲೆದ್ದ ನಿತ್ಯವ: 
ಬಳಿಕ ಸುಖದಲಿ ಕುಳಿತು: ನುಡಿದನು 

ಬಳಿಕ ಸೌಹಾರ್ದದಲಿ ಶಿನ್ಯರ 

ಬಾಲೆ ಕೇಳಾ ಪಂಚವಟಯಲಿ 

ಬಿಟ್ಟು ಸಕಲವನೀ ಸ್ಪಳೆದ ನೆಲೆ 

ಬಿದ್ದ ನೆಲದಲಿ ಸರ್ವ ನಂದನ 

ಬುದ್ಧಿಯಿಂ ದೇಹಾತ್ಮಭಾವವ 

ಬೇಗಹೋಗಾ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 

ಬಂದನೇ ಮಾರೀಚ ಮೃಗವಾ 

ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿ ಪುಟ: 
ಥಿ 

೫ ೨೮ 
೩೮ ೨೮ 

ಕಕ್ಷ ೨೯ 

ಐ, . ೨ 

ಶ೬ ೨ಡಿ 

೨೬ ೨೯ 

೩೩ ೨೩ 

೬೭ ೨೯ 

೧ ೨೪ 

೨೧ ೨ರ 

ರ್ಗ ವಿಶ 

ಲ ಗೆ 

೨೫% ೨೫. 

೨೨೫೪ ೨೧ 

ಪಂ ೨೧ 

೧೪ ೨೨೪. 

೪ ೧೨೬ 

೧೮. ೨೬ 

೩೪ ೨೧ 

೪ ೨೫ 

೬ ೨೦ 

೧ ೨೪ 

೧೬ ೨೫ 

೨೨ 48೦ 

ವಿಳ ೨೮ 

೩೨ ೨೫ 
೧೫ ಎ೨೫ 

೧೧೨ 

ಅಂ! 

೧೦೬ wf 

೬೭ 



ಪದ್ಯಗಳ ಅಕಾರದಿ ಸೂಚೆ 

ಇ 
ನದ್ಯ 

ಬಂದಿರೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಭದ್ರಾ 

| ಬಂದಿರೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 

ಬಂದು ನಿ! ನಮ್ಮ್ಮಾಶ್ರಮಂಗಳ 

ಭಕ್ಷಿಸುವನಿವ ಖ.ಹಿಗಳನು ತಾ 

ಭಕ್ತಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಶಬರಿಯ 

ಭಕ್ಕಿಯಲಿ ಪೂಜಿಸಿದ ಶಬರಿಗೆ 

ಭಕ್ತಿಯಿಂ ತಜ್ಞ ಅವ ಶಿರದಲಿ. 

ಭಕ್ತ ಯಿಲ್ಲದಗಿಲ್ಲಿ ಯಿಹೆನರ 

ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಜಾತಿಯಾಶ್ರಮ 

Mod ಪಂಚಕ ಮನವು ಬುದ್ಧಿ 

ಭೂರಿ ಕುಂಭ ನಿತಂಬ ಬಿಂಬದ" 

ಮಡದಿ ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಳು ವರವನು 

ಮಣಿಮಣಿದು ದಂಡ ಪ್ರಣಾಮದ 

ಮತ್ತ ಕಾಶಿನಿ ಕೇಳು ರಾಘವನ 

ಮತ್ತನೇಕ ಮೃಗೌಫ ಗಜವನು 

ಮತ್ತೆ ಕೆಂಚೆದ್ದೂರ ಬರೆ ಬರೆ 

ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಹೆ ಮುವಿಗೆಳೆಂಬುದ 

ವ.ತೃತಾನಾ ಫೂರ್ವೆ ವೈರವ 

ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನಯ ಮೂಯೆಯಿಂದವೆ. 

ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಳು ರಾಘವ 

ಮತ್ತೆ ಯನ್ಯವನೇನು ಬೇಡೆನು. 

ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತರು. 

ಮನವ ತಾ ತದಾ.ವದಲಿ ವಾ 

ಮರುಳೆ ರಾವಣ ಕೇಳು ರಾಮನ 

ಮೆರೆದು ಕುಳ್ಳಿ ರ್ದಾಗ 'ಸಬುದವ 

ಮಾಡದಿರು ವಿಜ್ವೇಷವನು ನೀ 

ಮಾಯೆ ತನ್ನನು ಮುಟಿ ದಂದೆದಿ 

| ಸಂಖ್ಯೆ 

೪೫% 

೫ 

೧೦ 
pe 

೯ 

ಸೂಚನೆ 

lo { 

sb 3 

lo ಇ) 

೧೧% 



ಮಾತೆ ರಾಮಾಯಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ.೦೨ 

ಇತ್ತಾ. ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸಂಧಿ ಪುಟ” 

ರ್ಯಾ ಮಾಮಿಯ ಮರಳು ಮಾಡಿವು ೪೦ ೨೫ ೩೩ 
ಮಾಯೆಯೆಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸ್ರವೃತ್ತರು ೨೩ ೨೨ ೨೯ 

ಮುತುತಿ:ನು AT ಮುನಿಗಿ ಸೂಚನೆ ೨೧ ೧೧ 
ಮುಕ್ಳುವಂದಡಕಲ್ಲ ಬೆ ಣೆಯ ಸೂಚನೆ ೨೬ ೭೪ 

ಮುನಿದುದಿಕ್ದೆಗೆ 4 ಕ್ಸ ತಿಯಿಂ ೪೬ ೨೨ ೨೨% 

ಮುನಿನನಂಘಿ ಗೆ ದೆ ದಂಡದಂದದ | ೪೬ ೨೧ ೨.೨ 

ಮುನಿಸ ಬಿನ್ನಹ ರಾಮನೆಂಬವ ೪೩ ೨೧ -.೨೨ 

ಮೂಗೊರೆಸಿ ಖರದೊಷಣರ ನೆರೆ ಸೂಚನೆ ೨೪ ೫೧ 

ಧ್ಯ 14 ರೂಪೋ ೩೮ ೨೭ ೯೬ 

ಏರು ಲೋಕಕೆ ತಕ್ಕ ಕರ್ಮವ ೧೫ 3೨೨ ೨೭ 

0 ಪ್ರಶ ತಿಯ Ky ನೀ ಸಂ ೬a ೨೨ ೨೫ 

ಮೆಚ ದೇ ನಿನಯಾದಿ ಭೋಗವ ೪೬ 5೬ ೮೫ 

ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಶಬರಿಯಾಶ್ರಮ ೪.೨೯ ೧೧೩. 
ಮೇದಿನಿಯಲೊಬ್ಬ ರಸು ಸಾಕೇ ೬ ೨೫ ೬೪ 

ಮೊನಲು ನಾ ನಾಮವನೆ ಯೆಲ್ಲವ ೨೬ ೨೩ ಲ.೨ 
ಮೊದಲು ಮಾಯಾ ರೂಪ ವನು ಫೇ ೧೫ ೨ಡಿ ರ್ಕಿ 
ಮಿಂದು ನಿತ್ಯ ವು Fi Sg ೯ ೨೩ ೩೮ 
ಮುಜೆ ನಾ ನೀ ಹಿಂದೆ ನಡುವಿ ೧೧ ೨೦ ಲ 
ಮುಂದೆ ಕಲಿ ಕಾಲದಲಿ we ೭ ೨೭ ರ್ 
ಮಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿರಿ ನೆಲದಿ ರಥಧನು ೨೧ ೨೭ ೬.೨ 
ಯದ್ರನಾ ದೇಹದಿ ನಿಕಾಮನ © ೨೦ ೨೮ ೧೦೫ 
ಯಮ ನಿಯಮ ಮುಖ್ಯಾದಿ ಫೂಜಾ ಅಳ ೨೬ ೧೧೮ 
ಯಮದಲಿಹ ಪರಿವಿಷಯವನು ಮುಳಿ ೩೫ ೨೨ ೩.೨ 
ಯಾವುಪಾಯಗಳಿಂದ ನದಿಯಿದ ೬ ೨೦ ಶ್ಲ 
ಯೆತ್ತಲಾನೂ ನೀ ಮೃಗವ. ಜೆಂ. . ೪. ೨೩ ಕ್ಲೂ 
ರಕ್ಕಸನ ನುಡಿಗೇಳಿ ರಾಘವ ೧೫ ೨೦ ೫ 
ರತಿನತಿಯ ಸೌರೀಯ ಕೋಟಿಯ -. ೪೪ ೨೭ ೯೮ 



ಪದ್ಯೆಗಳ ಆಕಾರಾದಿ ಸೂಚಿ 

ಪದ್ಯ 

ಇ ಜತನ ಥನಶೌರ್ಯವೆಂದೆಂ 
ಸಾತ್ರ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕೆಂಬ ವೊಡವೆಯ 

ಸಾಮ ಕೇಳ್ಳೆ ರಾವಣಾಂಹಯ 

ಸಾಮಗುಣ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ತದು ಣ 

ನಾಮುಗೆಂದಳು ಬಂದು ರಕ್ಕಸಿ 

ರಾಮ ತನೆವಿದ ನೀನು ಸುಟ್ಟಿಡೆ 

ಕಾಮನನು ತತ್ಸಾರ್ಥ ನಾಕವ 

ರಾಮನಿದ್ದನು ಸಂಚವಟಿಯ 

ರಾಮನೇ ತನಗೊಡೆಯನಾತ್ಮ್ಮಾ 

ರಾಮ ಭಕ್ತಿಯಲಮಳ ಶೈದಯದಿ 

ರಾಮ ಮಾನೆವನಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ 

ರಾಮ ರಾಜೀವಾಕ್ಷ ಸನ್ನುತ 

ರಾಮ ಸನಿಹದಿ ಜಿ ಜ್ 

ರಾವಣನ ಕೋಲಲೋಸುಗರ ವೀ 

ಲೀಲೆಯಿಂ ನೀ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ಮವ 

ಲೇಸನಾಡಿದೆ ತಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷಾ 

ಲೇಸನಾಡಿದೆ ವಿಹಗ ಸಾಧು ಹಿ 

ಲೋಕದೊಳು ನಿನ್ನ ೦೪ ' ಕಮಲದ 

ಲೋಕ ಷ್ರ್ರ ಕೃ ತ pe ಮಾನವ 

ಲೋಕ ಮೋಳಿಸಿ ಸೀತೆಯಿತ್ತಲು 

ಬೋಕವೆಟನು ಕೇಳಿ ರಾಘವ 

ಲೋಕ ಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ 'ಲಯಂಗಳಿ 

'ಲೋಭ ಸಧನ ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರರ 

ವದನದಲಿ ಜಾ ನನ್ನ 
ವರ ಚತುರ್ದಶ ದನುಜ Sd 

ವರ ಸುಕೀಕ್ಬ ಣ ರಾಮಮಂತ್ರೋ 

ವ್ಯ ೈರ್ಥದಲಿ pl ಚರಿಸೆನಜನ 

ಸಂಖೆ 

೪೯ 

ಚ ಚ 
೧೯ 

ಸೂಚನೆ 

ಸೂಜಕನೆ 

ಸ 

೩೦೩ 

ಸಂಧಿ ಪುಟ. 

ಗಾ 
೨೩ ೪೮ 
ವಿಕಿ ರ ೪ 

೨೯ ೧೧೨ 

೨೪ ೫೨ 

೨೮ ೧೦೫ 

೨೨ ೨೪ 

೨೩ ಶಹ 

ವಿಪಿ ೪೫ 

ಗಿ -೨ಗಿ 

ವೆಜ್ ೭೦ 

ವಿ೦ ಘಿ 

೨೯ N೨೦ 

ಮಿತಿ ೨೪ 

೨೨ ರ 

೨೩ ರ್ನ 

೨೩ ತಿ 
೨೨ ೨೦ 

೨೭ ೮೮ 

೨೪ ರ್ 

೨೬ ೮೪ 

೨ಗಿ ೧೬ 

೨.೨ ೨೮ 

೨೮. ೧೦೮ 

೨೪ ೫೭ 

೨೧ ೧೫ 

೨೭ ಆಲ 



೪೩೦೪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ 

ಸದ 
ಪದ್ಯ 

ವಾ ಇ ಯ (ಯ ಕಾ 

' ವಾಯವೇಗದಿ ̀ ರೆಥದನೆ ಲೆ ನಿ 

ವಿಪುಲ ಗುಣಸಂಸ ನ Fl ಫ್ಯಾ 

ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೋ ಹ ಸ ವೀ ಗ 

ವಿಷ್ಟರದ ಮೇಲ್ ಸೈ ತೆ ರೂ ರೂ 

ನಿನನ ನೀನು ದೈತ್ಯ ಷು. 

ನೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಸಂಹಿತೆ 

ವೊಳಗೆ ಹಿ ದೇಹದ 

ಶ್ಯಾಮ ಕೋಮಲ ಕಾಯಕಾಂತಿಯ 

ಶಿವ ಶಿವಾವನ ಕಾಣರಜಭವ 

ಶುದ್ದ ಜಾಂಬೂನದ ಸುವರ್ಣ 

ಶ್ರಿ! “ಗಿರೀಶ್ವ ರನಮರನುತ 

ಫ್ರೀ ಮಸೇಕ್ಸ ರ ಗಿರಿಸೆಗೆಂದೀ 
Fv ಸಾಪ ನರತವಿ 

ಸಕಲವನು ತಾ ಬೆಳ ಬೆಳಗುತಿಪ್ಪು ದು 

ಪಿ ಲ (೨ ಘಿ ಲ 5೨ ಥಿ ಡೆ CL ಹ್ 4. ಗೆ ಆ) ೯ 

ರ್ವತೋಲಂಕಾರಡಿಂದಿರ 

ರ್ವ ದೃ ಗು ಸರ್ವಾತ್ಮ ಸರ್ವಗ 

2 8 ಸರ್ವಾತ್ಮ ಸ ಸರ್ವಗ' 

ಸರ್ವವೂ ತಾನಾಗಿರುತ್ತಿರೆ ” 
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ಹೋನಡುಂಟೇ ಮರಳಿ ಜೀವವ 

ಹೆಂಡತಿಯನಗಲಿದ್ದ ದುಃಖವ 

ಹೆಂಡತಿಯ ರಾವಣನು ಸೆಳೆದಡೆ 

ನ 

೩ 

೩೧ 

ಶ್ಲ 

೩೬ 

೩೨ 

೩೧ 



೨೨೨ ಅಧ್ಯಾ ತ್ಮ ಟು 

ಸ ರಾ ಾ ದ ಸ ESSE 

ಸುಂದೆರಕಾಂಡ 

ಅದನು ಕಂಡೀ ದನುಜರೆನ್ನನು 

ಅದೂ ವಾನರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ 

ಅದರೊಳೀ ಹನುಮಂತ ಸಾಕಾ 

ಅದರೊಳೂ ಪ್ರತಿ ವೃಕ್ಷಗಳು ತ 

ಅದಕೊಳೆಲ್ಲಿಯು ಕಾಣದೇ ಹಾ 

ಆಸಿಬರನು ತಾ ಬೆನ್ನ ಷೆ ೇಂಸಿ 

ಅನಿಲವೇಗದಲ Ae 

ಅಪ್ಪಣೆಯ ತರಗೀಯ: ಬೇಕೆನ 

ಅರಸುತೈ ದಲು ಖು ಷ್ಯಮೂಕದ 

ಅರಸು ಮ ವಿಶ ಶೇಷ ಗೌರವ 

ಆರಿಯದೆಜ್ಞ ರು ಸಹಿತ ನಾಮಾ 

ಅರಿವ: ಸರಿಯಲಿ ನಿಂದು ಕಂಡುವ 

ವ ಅಲ್ಲದಡೆ ಮದ್ವೆ ನದ ನಣ್ಣ ಮ 

ಅಲ್ಲದಿರೆ ಪ್ರ ಧಿ ತಾ 

ಜ್ರ ಜಲ್ಲಶೋಕಾವನವಿಹುದು ಮ 

ವರ ನಾನುಹಚರಿಸಿ ಹೆಗಲನು 

ಅಸ್ಟರೊಳಗೇ ಸಲ ಕಿಲಾರವ 

 ಅಕ್ಷಯಾತ್ಮಕ ನುಡಿದ ವಾಯಸ 

5ಗದೌ ಹೆಸಿದಿಹೆನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ 

ಆಗ ನೀ ವ್ಯ ಥೆಬಡುವೆನೆಂದಿಗೆ 

ಆಗಲಂತಿರೆ ನಾವದೆಲ್ಲರು 

ಆಡಿ ಕೆಲಬಲನೊಲಿದು ಕರುಣದಿ 

ಆದಡೆನ್ನಸ ೃಂಥನವೇರಿಸಿ 

ಆ ಪ್ರುಂದ ತೆ ರಕ್ಕಸಿ. 

ಆ ಮಹಾನಡೆ ಸಹಿತ ಮುಂದಾ 

ಆಯಿತರಿತೆನು ಬಲವನೀ ರಘು 

Gg 

( 

© G 

pd 

೧೫ 

೪೯ 

೫೪ 

ದ 
೩೪ 
ಆ 

೧೨ 
೧೯ 
೮ 
೬ 

ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿ ಪುಟ 

ಘಾ bate 
ಆತಿ men ತ 

ಕಿ 

೨೪೫ 

೨೬೧ 

೨೪೩ 

೨೪೩ 

೨೫೬ 

೨೩೫ 
೨೭೮ 



ನದ್ಯ 

ಪ ಘುಜತಂಗನೆಯನಾಯುಷೆ . 
ಆರು ಕರ್ಣಾಮೃ ತವನೊರೆದರು 

ಆರು ತಡೆದರು ತನ್ನ ವೇಗದ 

ಆಅವನಂಘಿ )ಯ ಭಕ ಯಿಂದನೆ 

ಆವ Bi ರಾಮ *ೊಂದಿಕ 

ಆನ ಯೋನಿಯಲಿರಲಿ ಮತ್ತಾ 

ಆ ನೇದಾಂತಗಳಿಗಾತ್ಮ] ನು 

ಆ ವಿಭೀಷಣನೆಂದ ಮಾತಿಗೆ 

ಇದು ಕಣಾ ವಿಜ್ಞಾ ನೆನಿದನರಿ 

ಇದು ಗಣನೆಯಲಿಸ ಧಿ ನಾಲ್ಕ 

ಇರಲ ರಾಮನೆ ಬಳಿಯ ಸೇವೆಯ 

ಪ್ರ ಪರಿಯಲನಮ್ಬು ತೋಪಮೋಕ್ತಿ ಯ 

ಉತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಚರಿತದಿ 

ಎನ್ನ ಸೀಹೇಂದಿ ಯೆ: ಮನವು ತಾ 

ಸ ದಾನವ ವೀರರೆಲ್ಲರ 

ಎನಲು ಸೀತಾ ಪರುಷ ವಚನವ 

ಎನುತ ತಮ್ಮೊಳು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರ 

ಎನುತಲನುದಿನ ಯೋಚಿಸ, ವನಾ 

ಎನುತ ವನೆರಕ್ಷಕರ ಭಯ ಬೇ 

ಎರದು ಮಾಸದ ಮೇಲೆ ತಿಂಬರು 

ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರ್ಬೇರೆ ಹನುಮನ 

ಎಲ್ಲಿಯವನಾ ರಾಮನೆಂಬವ 

ಎಲೆ ಮಹಾಮತಿ ಕೇಳು ಹರಿಪದ 

ಎಲೆೆ ವಿಕೃತಿ ನಿರೂಪಿ ಜೇಪ್ಪಿತೆ 
ಎಳೆ ತಮಾಲದ ಕಾಯ ಕಾಂತಿಯೆ 

ಏಕ ನೇಣಿಯ ನಯನೆ ಜಲದು 
ಏ ದಯಾನಿಧಿ ರಾಮ ತನಗೀ 

ಪೆದ್ಯಗಳ ಅಕಾರಾದಿ ಸೂಚಿ ೩.೨೩ 

ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿ ಪುಳಿ 

೨ ಭರಿ ತಹಿಕ 
೨೫ ೪ಗಿ ೨೮೧ 

೨೦ ೩೮ ೧ ೨೩೮ 

೪೩ ಗಿ ೨೮೬ 

೩೧ ೪ಗಿ ೨೮೩ 

ಕನಿ 8೩೮ ೨೪೧ 

೪೬ ೩ಣ ೨೪೫ 

ಇ೪ ೪೦ ೨೭೧ 

೨೨s ೪ರ ೨೬೮ 

೪೫ ೪೦ ೨೭೪ 

೧೨ ೩೯ ೨೫ಗಿ 

೨೯. ೪೦ ೨೭೦ 

೫೬ ೩೯ ಮಿ 

೨೦0 ೪೦ ೬೮ 

೪೦ ರ್ತ ೨೫೮ 
ಇ ೩೯ ೨೪೯ 

೮ ೪೧ ೨೭೭ 

೪೭ ನಿಲ ೨೪೫ 

೧೮ ೪೧ ೨೭೯ 

ಇ೧ ರ್ಜ ೨೫೬ 

೧೦ ಇಗ 2೨೭೭ 

ಇಂ ೪೦ : ೨೭೦ 

೨೩. ೪೦ ೨೬೯ 
೭2 ೩೯ ೨೫೦ 

೧ ೩೯ ೨೪೮ 

೨೨ ' ೪೧ ೨೮೦ 

೩೩ ೩೮ ೨೪೧ 



೩.೨೪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ 

ಪದ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿ`ಪ್ರರ್ಟ” 

ಏನಿದು ತೆಸ ನ್ನ್ನ ನೆಂದಾ ಅಲ್ ಠ್. ೨೪೫ 
ಏನು ವ ಪ್ರಣವಾಯು ಸಂಗುಟಕ್ಕೆನು ೭ ರ ೨೫೭ 
ಜಿ ಮಾಳ್ಬು ಡೆ ಮಾಡಬಾರದು ೪೨ ೩೯೪ ೨ಜ೮ಆ 
ಒಬ್ಬ ಳೆದ್ದಳು ಕಡಿಯೆ ಖಡ್ಗ ದ | ೯ ೩೯  9%೦ 

ತೋರುವನೊನ್ಮೆ? ತೋರನು ೫೧ 8೩೮ ೨೮೬ 
ಜ್ಯ ಸೀತೆಯನು ಕುಳಿರಿಸಿ . ೧೧ ೩೯ 9೫೧ 
ಅಂಜಿರೀ ಜೇಹಾಭಿಮಾನದ ೫೨ ೩೯ ೨೬೧ 
ಅಂಬರದಲೇ ಹೋಹೆ ರಾಘವನ ೬ ೩೮ ೨೫ 
ಇಂತು ದ್ವಾದಶನಾಮದಿಂದ ದಿ ೩ ಡಿಲಿ ೬೩೪ 

ಇಂತೆನಲು ಹರುಷದಲಿ ಮೂಜಗ ೧ ೪೦ ೨೩೬ 
ಇಂದ್ರಜತ ಮಗುಳೆಂದನೇ ಕೆ ೩ ೪೦ ೨೬್ಮ 
ಇಂದ್ರ ನೀಲದ ಮತುಟಿಕಾಣಂತಿಯ ೧ ೪೦ ಎ೬೩ 
ಜೀ ನಾ ಕೃ ತತ್ರ ತ್ಯ ನಾದೆನು ೨ಎ. ೩೯ ೫೩ 
ಎಂತು ಹೊಗುವ ನನನ ಸತ್ತ ಮಾರುತಿ ೨೩. ೩೮ ೨೪೩೯ 
ಎಂದಡಾಗಲೆ ಸುತ್ತ ಡಸೌಜರು ; ೩೫ ೪೦ ೨೭೨ 
ಎಂದುದೆಲ್ಲವ ಕೇಳಿ ಹರ್ಷದ | ೪೦ ೪೧ ಎ೮೫ 
ಎಂದು ಮೇರುವಿನಂತೆ ಗಿರಿಯನು ಆ ಶರ. ೨೫% 
ಎಂದೆನುತ್ತತಿಬಲನು ಬಾಲದ ' ೪೩ರ ರ್ಜ 
ಒಂದೆ ಶರದ್ಭ ರಾಮ ಬಲಿಯ ೧೩ ೪೦ ೨೬೬ 
ಕಟ್ಟ ದೃಢತರವಾಗಿ ಬಾಲವೆ ೩೬ ೪೦ ೨೩೨ 
ಕಟ್ಟಿ ಪಾಶದಿ ತರಲು ಕಸಿವರ ೭. ೪೦ ೨೬೫ 
ಕಟ್ಟುವಡೆವುದು ಬಿಡುವಜಿರಡೂ ೧೬ ೪೦ ೨೬೭ 
ಹ ಲೋಹದ ಮುದ್ದ ರದಿ ತಲೆ ೫೧ ೩೯ ೨8೬೧ 
ಕರ್ಣ ನೀಯೂಷನನು ತನ್ನ ಲಿ ೨೨ ೩೯ ೫೩ 
ಕರಯುಗವ ಮುಗಿಜೆರಗಿ ನಿದಿರೆ ೩ ರ ೨೫೪ 
ಕಲ್ಪ ಭೂರುಹೆ ಅತೆನನೆಯಲಮ ೩೯ ೩೮ ೨೪೩ 
ಕೆರಳಿ ಹನುಮನ ಎದೆಯ ಬಾಕೆ ೫ ೪೦ ೨೬೪ 



ಪದ್ಯಗಳ ಆಕಾರಾದಿ ಸೂಚಿ 

ಯಕ್ಷ 3ಮಾಂಕಂಡತ 
ಕೇಳಿ ಸಂಪಾತಿಯ ಮುಖದಿ ಮಕ 
ಕೇಳು ಪಾರ್ವತಿ ಸೀತೆ ರಾವಣ 

ಕೇಳು ಪಂರ್ವತಿ ಸುಟ್ಟು ಲಂಕೆಯ 

ಕೊಟ್ಟು ದೂರದಿ ಸ ನಿಂದಿರೆ 

ಹ ಬಂದಿನು ಲಂಕೆಯಿಲಿ ತರು 

ಕಂಡು ಸುಮನೋಹರದ ನನನದ . 

ಕಂಡೆನೀಗಸ್ವಕೃವನು ನಾ 

ಕೊಂದು ಕುಲಸಹ ರಾವಣನ ನಿ 

ಗಗನ ಮಾರ್ಗದಿ ನಾಯುನೇಗದಿ 

ಗರ್ಜಿಸುತ ತಾಮ್ರಾಕ್ಸಿಯಿಂ ಬರೆ 

ಗಿರಿಜ ಕೇಳೀ ರಾಮನಂಗ: 

ಗಿರಿಚೆ ಕೇಳ್ಸ ಮಾರುತಾತ, ಜ 

ಗೌತಮೂ ತಟಿ ಪಸಂಚವಟಿಯಲಿ 

ಚಿತ್ರ ಾಕ್ರಿಕ ನೀನದಾಗಿರೆ 

ಚಿತ್ರಕೂಟದಿ ನೀನಿರಲು ದು 

ಜನನಿಯೇ ಹೋ ಸಾಗಿ ಉಂಬಿದೆ 

ಜೀಯ ಸೀತೆಯ ಕಂಡಂ ಬಂದರು 

ಜೀನಿಸುವ ಮನವಿಲ್ಲ ತನಗಾ 

ತಡವು ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿ ರಾಘವ 

ತನ್ನ ಸರ್ವಸ ೈಂಗಳೆಲ್ಲವ 

ಧನ ಸ ತರುಣ ಹಾಹಾ 

ತಾನು ಸುಗ್ರೀವನ ಸಚಿವ ನೀ 
ಇಯೆ ಶಂಕಿಸಬೇಡವೌ ರಘು 

ತೆರಿ ತೆರಿದು ಗೊಂಚಲಿನ ಪಣ್ಣ ನು 

ತೊತ್ತಿ ಯರ ಮಾಡುವೆನು ದಿನಿಜ ಕು 

ತಂದು ತಾ ನಿನ್ನೇಸು ದಿನವಾ 

ಸಂಖ್ಯೆ 

೨ 

ಈಟಿ 

ತ 

ಹ 

೨೯ 

ಈ 

೧೧ 

೧೦ 

ರ್ಬಿ 

೩೨೫ 

ಸಂಧಿ ಪುಟ 

೪೦ ೨೬೩ 

೩೯ ೨ಜಿ 

೩೯ ೨೪೮. 

ಅಗಿ ೨೭೫ 

೩೯ ೨೫೫ 

೪೧ ೨೮೦ 

೪೧ ೨೭೮ 

೩೯ ೨೫೦ 

೪೧ ೨೮೨ 

೪ಗಿ ೨೭೭ 

೩೮ ೨೩೯. 
೪೧ ೨೮೫%: 

೩೮. ೨೩೪ 

೩೯ ೨೫೨ 

೪೧ಿ ೨೮೩ 

೪೧. ೨೮೨ 

೩ಿಲಿ ಭಳ 

೪೧ ೨೭೯ 

೩೯ ಎ೫೨ 

ಅಗಿ ೨೭೬ 

೪೧ ಎಲಚಿ 

೪೦ ೨೭೩ 

೪೧ ೨೮೧ 
೪೧ ೨೫೧ 

೪೧ ೨೭ರ 

೩೫ ೨೪೭ 

೩ಲ ೨೪೬ 



೩೨೬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ 
ರು 

ಅಯ ರಾಜೂ 

ಪದ್ಯ 

ಕೊಂಡ ನೀ ರಾಘವಗೆ ಗಣ್ಯ ವೆ 

ತೊಂಡ ರಾವಣ ನೇಳಿಯದ ಳೆ 

_ ದನುಜರನು ತಾನೇಕೆ ಕೊಂದನೊ 
ದಾನನೀಯರ ಮಧ್ಯದಲಿ ಕುಶ 

ದಾಸ ನಾ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಗೆ 

ದುರ್ಜನರ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಾನವ 

ದೂರ ಕ್ಕ ಮುಗಿದೆಂದ ರಾಘವ 

ದೇವ ಅ ಸರಾತ ನೆಂಬೀ 

ದೇಹೆನಿಂದಿ ಯ ವ ಸದ ಕ ಸ 

ಧನೈ ಯಾದೆನು ಪೂರ್ವಕೃತ ಸಂ 

ಧರಣಿಸೆಯ ಕಂಡೈದಿ ರಾಮನ 

ಧರಣಿಯನು ನೋಡುತ್ತ ನಯನದಿ 

ನಿತ್ಯ ಶುದ ನಿಬುದ್ಧ ಕೇವಲ 

ನಿದ್ರೆಗ್ಗೈವಗೆ ಸಪುನದಿಂದನೆ . 

be ಮಿಯಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಲೇಪಿಸ 

ನಿನ್ನ ನಿಜ ಹಸ್ತಾ ೦ಗದಲಿ ಯದ 

ನಿಮ್ಮ ನೆನನೆನದಳುತ ಹಗಲಿರು 

ನಿಯುತ ದನುಜರ ಕಳುಹೆ ಬರೆ ನಿ 

ನೀ ಕುಬೇರನ ಬಂಧು ನಿನಗೀ 

ನೀನಜನು ನಿರವಯವ ಸತ್ಯ 

ನೀನು ರಾಮನ ಭಸಿಸಲಜ್ಞಾ 

ನೀನೆ ಬಲ್ಲಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟಲವ 

ನ Md ರಕವನ ಸುತ 

ನೆಟ್ಟ ನದ ಕೇಳ ಳುತ್ತ ಮಾರುತಿ 

ನೆಟ್ಟಿ ಲಜನೆನಗೆಂಡನಾದಿಯ 

ನೆನೆವುತನುದಿನ ನಿನ್ನ ಮೂರ್ತಿಯ 

ನೆವದಲಬ್ಬದೆ. ಬಾರನೆಂದಾ 

ಖಂಖಯ್ಸೆ 
ಗ್ 

ಲ 

೩೨ 

೧೦ 

೪೧ 

ವಿ೪ 

೩ಜಿ 

೪೫% 

ಸಂಧಿ ಪುಟಿ 

ಬ್ರ ೨೪೯ 
೪೦ ೨೭೧ 

೪೦ ೨೬೫ 

೩೮ ೨೪೩ 

೩೯ ೨೫೪ 

೩೯ ೨೫೯ 

೯ ಎ೫೪ 

ಲರ ೨೭೦ 

೪೦ ೨೬೮ 

೩ಲ ೨೪೧ 

೩೮ ೨%೭ 

೩೮ ೪೬ 

೩೯ ೨೬೨ 

೪೦ 2೬೭ 

ಲಗ. ೨೮೪ 

ಛಗಿ ೬೮೫ 

೪೧ ೨೮೨ 

೩೯ ೨೬೦ 

೪೦ ೨೬೭ 

೪ಅ೧ಿ ೨೮೪ 

೪೦ ೨೭೦ 

ಬ ಅರ್ಜ್ 

೩೯ ೨೫೨ 

೪೦... ೨೭೧ 

೩೮ ೨೪೦ 

ನಿಲ ೨೪.೨ 

೩೮ ೨೪೪ 



೩೨೮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ 

ಪದ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿ ಪುಟಿ 

ಯೋಗಿಗಳು ಯೋಗದಲಿ ಯಾಜ್ಞಿ ಕ್ಟ ನತ ಭಗ. ಅರ. 

ರಕ್ಷಕರ ಚರಣದಲಿ ಮುಷ್ಟಿಯ ೧೪ ೪ಗಿ ೨೭೮: 

ರಾಯ ಕಪಿಕುಲ ಮೌಲಿಮಣಿ ದ್ಳೈೆ ಸೂಚನೆ ೪೧ . ೨೭೫ 

ರಾನಣನನಾ ಕೊಲಲು ಬೇಡಿ ೨೬ ೩೮ ೨೪೦ 

ರೂಪೆವಿಲ್ಲಂದ್ರಿಯ ನಿಜೀನನು ೫೨ ಶಲ ೨೪೬ 

ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಸಹ ರಾಮನಗಲಿರಿ ೩ ೩೯ ೨೪೯ 

ಲೋಕವಿದು ನಿನ್ನೊ ದು ಮಾಯಾ ಒಲ ೪೧ . ಅಲ&೩ 

ಲಂಕೆಯೊಳೆಗಣ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲವ ೪೨ ೪೦ 2೨೭೩ 

ಲಂಫಿಸಿದನಾ ಗೋಪುರದ ತುದಿ ಬಲ ೪೦ ೨೭೨ 

ವಾತಜನು ನಿಸ್ಮಯದಿ ವೃ ಸ್ದಾ ಅಳ ಡಿಲೇ ಎ೪೪ 

. ವಾನರರು ಸುಗ್ರಿ (ವೆ ಸ ಬಂ ೩೩ ೩೯ ೨೫೬ 

“ವಾಯು ಪುತ್ರ ವಮ:ರಾನು ಭೃತ ತೈನೆ' ಸೂಚನೆ ೩೮... ೨೩೩ 

ವೇಗದಿಂ ನಾ ಸು ಜೀ ೧೮ ೩೮ ೨೩೮ 

ವೊಪ್ಪ ವನ ವನಗಳಲಿ ವೃಕ ವ ೪೬ ೩೯ ೨೫೯ 
ರು ತ್ರೈ ತರೆ ಸಾ ೪೮ ೩೯ ೨೬೦ 

ಶರಿರವಾತ್ಮನೊ ಧರೆಯ ವಿಕೃತವೊ ೨೧ ೪೦ ೨೬೮ 

ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ನಿರಂಜನದ್ವ್ಯಯ ೧ ೪೧ ೨೭೫೬ 

ಸಕಲ ಲೋಕಾಧೀಶನಮರ ೪ 8೩೮ ೨೩೪ 

ಸಾಗರರು ನನ್ನು ಂಟುವಸಾಡಿಹ ೧೬ ೩೮ ೨೭ 

ಸಾ ಸುರಾಗದಿ ಎ ಯಿಟ್ಟ್ರಾ ೩೮ ರ್ಜ ೨೫೭೬ 

ಸೀತೆಗುಂಗುರನಿತ್ತು ಸ ಸೂಚನೆ ೩೯ ೨೪೮ 

ಸೀತೆಯತ್ತ ಲು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು | ಲ್ಲಿ ೪೦ ೭೪ 

ಸೀತೆಯನು ನೆಕೆ ಬಿಡಿಸಿಯಂಕದ ೧೩ ೩೯ ೨೫೧ 

ಸುತ್ತ ಕ ಕಟ್ಟಿತು ಕಿಚ್ಚು ಮಾರ್ಗವ ೪೧ ೪೦ ೨೭೩ 

ಸುತ್ತಲೂ "ಪ್ರಾಕಾರ ಜಾ ೨೨ ೮ ೨೩೯ 
ಸೇನೆ ಸಹ ಮುದ್ದರದಿ ಹೊಜೆದಾ ೫೦ ೩೯ ೨೬೦ 

ಸಂಧಿ ಮೂರತ್ತಿ ಟು ನದಗಳ ೫೫ ೩೮ ೨೪೭ 



ಪದ್ಯಗಳ ಅಕಾರಾದಿ ಸೂಚಿ ನರ 

KN ಪದ್ಯ | ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿ ಪುಟ 

ಸಿಂಹಿಕಾ ಸಾಮಾಖ್ಯ ಫೆೀರದ ೧೯ ೩೮ ೨೩೮ 

ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದರವದಿಯ ೧೪ ೪೦ ೨೬೬ 

ಹತ್ತು ಯೋಜನ ಬೆಳೆದ ಮಾರುತಿ ೧೩ ೩೮ ೨೩೬ 

ಹನುಮ ಕಂಡೈ ತನ್ನ ಸಂಕಟ ೨೭ ೪೧ ೨೮೨ 

ಹನುಮನಬುಧಯ ದಾಂಟಿ ಲಂಕೆಯ ೩೬ ೩೮ ೨೪೨ 

ಹನುಮನಂಜನೆಯಾತ್ಮ ಸಂಭುವ ೨ ೩೮ ೨೩೪ 
ಹನುಮ ಸೀತೆಯನರಸಿ ಮಿಗೆ ಕಂ ಎ೮ ೩೯ ೨೫% 

ಹಲವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ತನ್ನಯ ೩೨ ೩೯ ೨೫೬ 

` ಹಸಿವು ಘನವೆನಗೆಂದಡೆಂದನು ೧೧ ೩೮ ೨೩೬ 

ಹಾರಿ ಹಾರಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ೩೯ ೪೦ ೨೭೩ 
ಹಿರಿದು ಕೆಲವು ಕಾಯ್ದ ವನವಿಂ ೧೫ ೪೧ ೩೭೯ 

ಹುಸಿಯಲಾ ಜಗ ಮಾಯೆ ಮಾಯಾ ೫೩ ೩೯ ೨೬೧ 

ಹೊಕ್ಕೊಡಂ ಹೊರವಂಟಿದಿರಲವ ೧೪ ೩೮ ೨೩೭. 

ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಕ್ಕೆಕೆ ನಿವಗೆ ಸಂ ೧೯ ೪೧ ೬೨೮೦: 

ಹೋಗು ಕಿಂಚಿತ್ ನಿಘ್ನವೆಸ ೧೦ ೩೮ ೨೩೬. 

ಹೊಯೆತಾ ಪಡೆಯೆನಲು ಉವಣ ೪೯ ೩೯ ೨೬೦ 



ಪದ್ಯ p ಅಕಾರಾದಿ ಸೂಚಿ ಸಿ೨೭ 

ಪದ್ಯ. ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿ ಪುಟ 

ಹತ್ರ ನಷ್ಟಃ ೇದಕವ ಮಾತ್ರವ ತ ಇಂ 
I ಹ ಕೈಂಗಣೆ ಪಕ ೧೭ ೩೮ ೨೩೭ 
ಪುಂಡರೀಕದಳಾಕ್ಟ ಲ ಭ ಗ ೩೮ ೨೩೩ 
ಖಪ್ಪರೋ ವಾನರರ ಸಹಿತಾ ೫ ೪ಗಿ ಎಪಿ 

ಬರುತಶೋಕಾವನೆದಲುಳ್ಳಾ ಸಂ ಇ೧ಿ ೨೮೩. 

ಬರುತಿರುವ ರಾಕ್ಟಸರ ಪರ್ಕಶ. ೪ ೪೦ 6೭೬೪ 
ಬಳಿಕ ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಳು ಲಂಕೆಯ ೩೭ ೩೮ ೨೪೨ 

ಸುಳಿಕವಳ ನೋಹನೆಯೆನುತ್ತಾ ಲ ರ್ಜ ೨೫೦ 

ಖಳಿಕ ಸ ುಗ್ರೀವಂಗೆ ನಟ್ಟಿವ ೨೭ ೩೯ ೨5೨೫೫ 

ಬ್ರಹ್ಮ ಪಾಶದಿ ಕಟ್ಟು ಹ ಸೂಚನೆ ೪೦ ೨೬೩: 

ಬಾರಿಸುತ್ತ ಗಣಿತದ “ಯತ 

ಬಾಳೆ ನಮನಾಶ್ರು ಗಳಲೆಂಬಳು ೧೪ ೩೯ ೨೫೧ 

'ಬಿಡು ಬಿಡವಳನು ದೀನೆ ದುಃವಿತೆ ೬ ೩೯ ೪೯ 

ಬಿಡು ಮನದ ಮೂರ್ಪನನು ರಾಮನ ೨೬ ೪೦ ೨೬೯ 

ಬೀಳು ಗೊಂಡಾ ಹನುಮ ನೆಗೆದನು ೬ ೪೧ ೨೭೬ 

ಬಂದ ದೂತನೆ ಕೊಂಡೆಡಾರೈ ಸಿಹಿ ೪೦ ೨೬೭೧ 
ಭಕ್ತಿ ಜನಿಸಿದವಂಗೆ ನಿಷಯವಿ ಅಳಿ 
ಮತ್ತೆ ವೇಗದಿ ಮುನ್ನಿನಂದದ 

ಮರಣ ಕಾಲದಿ ಮ ನಾಮ 

೩೭ ೪೦ ೨89 

೪೦ ೨೬೯ 

ಗಿ ಪಲ ೨೩೮ 

೬ ಶಶ ಆ. ೨೩೫ 

ಮರನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನೋಡುತೆ ೧೬ ೩೯ ೨೫೨ 
ಮರೆದು ನಿನ್ನಯ ನಾಮನನು ಬಾ ೩೮. ೪೧ ೨೮೪ 

ಮರೆದು ಸೆನೆದೆರೆ ತನ್ನನೇ ನೆರೆ ೩೨ ಪಲ ೨೪೧ 

ಮೆರೆದು ರಾಮನ ನಾಮವನು ಬೇ ಇ೪ ೪ರ ೨೭೪ 

ಮುನ್ನ ಗಿರಿಯಲಿ ಚಿತ್ರಕೂಟಡ ೩೬ ೩೯ ೨೫೭ 

ಮೊದಲಯೋಧ್ಯಾ ಜನನ ತೊಡಗಿ ೨೩ ೪೧ ೨೮೧ 
ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ಯೋಜಚಿಸೀ ಕನಿ ೯ ೪೦ ೨೬೫ 

ಯೆಕ್ಕ ತಾಳದ ಸಂಧಿ ಸದಗಳ ೪೪ ಖಣ ೨೮೬ 



ಶಬ್ದಾ ರ್ಥ ಗಳು 

ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 

ಅರ್ಜಿಸು - ಪೂಜಿಸು 

ಅಜ ಎ ಬ್ರಹ್ಮ 

ಅರ್ಥ - ಪ್ರೀತಿ 

“ಮ a! 

ಅಭೀಷ್ಟ - ಮಸೋಭಿಲಾಷೆ 

ಆರಳು ಎ. ಹೂವು 

ಅಸಿ ಎ- ಖಡ 
f\ 

ಆನರ್ವ - ಯುದ್ಧ 

ಆಹವ ಯುದ್ಧ 

ರು ಾತೆ ಇರುಳು ಎಎರಿ ತ್ರೈ 

ಉಚ್ಛವ -- ದೊಡ ಧನಿ 
3 ಡಿ ಬ 

ಉತ್ತರಿಸು -- ದಾಟು, ಕಳೆ 

ಉರ -- ಎದೆ 

ಘದಕು ಎ... ಕಟ್ಟಿ ದ್ದು 

ಕದಕುಜನ ಹ "ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ 

ಪಂಚಕ 

ಠಸರ್ದಿ ಈಶ್ವರ 

ಎನ್ನು ಜೆಪಿ ಇಗ 
ಕಮ್ಮಗಣೆಯ ಜ್ ಮನ್ಮಥ 

ಕಾಕುತನ ೨. ಕೇಳು ನಡತೆ 

ಕಾನಟಗ -- ಕಪಟಿ, ಠಕ್ಕ 

ಕಾಲಗಟ್ಟು -- ನಾಶಮಾಡು ಕೊಲ್ಲು 

ಇಇಲನೂರು ಎ. ಯಮಾಲಯ - 

ಕಾಷ್ಮೆ -- ಕಟ್ಟ ಗೆ 

ಕಾಹುಕ ಎ. ಜಂಚಲ ಮನಸ್ಸು 

ಕುಸ್ತಿ - ಹೊಟ್ಟೆ 

ಕೂಬರ -- ರಥದ ಈಸು 

ಕೌಶಿಕೆ - ಪಾನಪಾತ್ರೆ 

ಕಂತು - ಮನ್ಮಥ 

ಕಂದರ್ಪ - ಮನ್ಮಥ 

ಚಂಬು - ಶಂಖ 

ಕಾಂತ ೨ ಗಂಡ, ಪತಿ 

ಖಗ ಎಪಿ ಪಕ್ಷ 

ಖರ್ವಿಣು ಎ. ತುಳಿ 

ಖೋಡಿಮೋಗು-ಮೋಸಹೋಗು 

ಗನ್ನ್ನ ಗತಕ ೨. ಮೋಸಗಾರಿಕೆ 

ಗ್ರ್ರೀವ, _. ಕಂಠ, ಕತಿ ತ್ರಿಗೆ 

ಫಳಲನೆ _ ಬೇಗನೆ 

ಘೋರಾಂಣ್ಯ-& ಬಯಂಕರ ಅಡವಿ 

: ಚಢಾಳಿಸು - ಹೆಚ್ಚಾ ಗು 

ಚಳಕ _ ಚಪಲತೆ 

ಚಿಬುಕ -- ಗದ್ದ, ಗಲ, ಕಪೋಲ 

ಜೋದಿಗ ಎ- ನೋಜಿಗ 

ಚಿಂತಿಸು -- ವಿಜಾರಮಾಡು 

ಛವಿ .- ಕಾಂತಿ 

ಇಗದೀಶ್ರ -- ಒಡೆಯ 

ಜೋತ್ತಿ ಸು ಎ. ಸೇರಿಸು 

ಡಗೆ -- ಸೆಕ್ಕ ಉಷ್ಣ ತ್ರೆ 

ಡಿಂಬ - ಮೈ. ಶರೀರ 

ಶತಿ ೨. ಸಮೂಹ 

ತನು - ಶರೀರ 
ತಳುವು -- ತಡಮಾಡು 

ಇಡಣ - ಏಟು, ಹೊಡೆತ 



..-ಈಬ್ಬು ಎ. ಬಿಲ್ಲಿನ ತುಡಿ 

ಲಗಿ. 

ಮಿಹಿರ ಎಎ ಸೂರ್ಯ ' 

ತೊಡು-ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವ ಅಭಿಲಾಷೆ ಮುಕ್ಕು ERs ತಿನ್ನು 

ತೊತ್ತು ಎ- ಸೇವಕ 

ತಿಂಥಿಣಿ ಎ- ಸಮೂಹ 

ದುರ್ನಾರ್ತೆ ಎ ಕೆಟ್ಟ ಸುದಿ 
ಪಟ [ನ 

ಮುಸುಡು ಎ. ಮುಖ, ಮೋರಿ 

ರಜನಿ ಎ ರಾತ್ರೆ 

ಇಗು- ಚಳಕ್ಕ ಕೌಶಲ್ಯ 

ಜೀವರ-ಗಂಡನ (ಸಹೋದರ) ತಮ್ಮ ವ್ಲಾಭ -- ಗಂಡ 
ದಂದುಗ ಎ. ಕಷ್ಟ ಜೋಟಲೆ 

ದಿಂಡುದರಿ -- ನಾಶಮಾಡು 

ದೌಂಷ್ಯ ಎ- ದಾಜೆ 

es 

pe 
ನಾವೆ ಎ- ದೋಣಿ 

_. ಸನಿಕಟಿ 22 ಸಮೂಹೆ 

ನಿಧಾನಿಸು ೨೨ ಸಾವಕಾಶ ಮಾಡು 
_ ಫಿನಹ ೨.೨ ಸಮೂಹ 

ಹಥ ಎ. ಬಾಕಿ 

ಪೂದಸ ಎ ಮರ್ಕ ವೃಕ್ಷ 

ಪುಷ್ಕರಿಣಿ — ಸರೋವರ 

ಪಂಟಿಸು - ಸುತ್ಮುವರ್ಕಿ ಎದುರಿಸು 

“ಬನ್ನ ಬಡು ಜೆ ಕಷ್ಟ ಪಡು 

ಬಿನುಗು - ಕ್ಷುದ್ರ, ಹೀನ 
ಬೇಳು ಎಎ ಹೋಮಿಸು 

ಖಯ -- ಹೆದರಿಕೆ 

ಭಾಳ ಎಎ ಹಣೆ 

: ಮಿತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸು 
ಗ - ಮಿಥ್ಯ -- ಸುಳ್ಳು 

ವಿಪಿನ ಎ.ಎ ಅಡವಿ 

ವಿಭು ಎಎ ಒಡೆಯ 

ವಿವಸ್ವಂತ ~~ ಸೂರ್ಯ 

ವಿಷ ಸರ ಎ ಆಸನ 

ನಿಸಂ -- ಗುಂಪು ಸಮೂಹ 

ವುಲುಹು -- ಧ್ವನಿ, ಸಪ್ಪಳ 

ವೇವಗರ್ಭ ಎ- ಬ್ರಹ್ಮ | 

ರಹತಿ -- ಬಾಣದ ಪೆಟ್ಟು | 

ಶಾಟ _ ಉತ್ತ ರೀಯ, ಹೆಗಲವಸ್ತ್ರ 

ಶೃಂಗ ಕೋಡು | 

ಸವರು -- ನಾಶಗೊಳಿಸು 

ಸುಜಾಸಕ ಎ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನಿಸುವನು 

ಸಿಂಗಿ ಎ- ಸಿಂಹಿಣಿ 

ಹಮ್ಮು  ಅಹೆಂಕಾರ 

ಹೆರ ಎ.ಎ ಹೊರೆಬದಿ | 

ಹೇಮ ಎ. ಬಂಗಾರ 

ಹೆ ;ಮವತಿ . ಪಾರ್ವತಿ 



ಕಸ್ಸಿಂಧಾಕಾಂಡ 

ಅಬ್ಬಡ - ಅಖಾಡ 

ಅಗ್ರ — ತುದಿ 

ಅಪೂಪ -.. ವಡೆ, ತಿಂಡಿ 

ಅಬ ) ಭವ ಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ 

ಅಬುಧಿ ತ ಅಬ್ಬಿ, ಸಮುದ್ರ 

ಅಮೇಧ್ಯ __. ಹೊಲಸು 

ಅಳೆವಾಳ -- ಶೂರ, ವೀರ 

ಆಗಮಿಕ -- ಮುಂಡೆ ಬರತಕ್ಕ 
ಆತಪ -- ಬಿಸಿಲು 

ಆಹನೆ -- ಯುದ್ಧ 

ಇಡ್ಕಲಿಗೆ — ಇಡ್ಲಿ. 

ಉದಕ -.. ನೀರು 

ಉರ್ವಿ - ಭೂಮಿ 

ಉರ್ವಿಸುತೆ - ಭೂಮಿಜೆ. ಸೀತೆ 

ಒಗುಮಿಗೆ ಅಧಿಕ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಳ 

ಅಂಬು - ಬಾರ 

ಕಟಕ ಎ ಸಮೂಹ 

ಕಲ್ಪಷ - ದೋಷ 

ಕಲ್ಲಾರ ಪ ಕೈದಿಲೆ 

ಕಲೂಪ ಎ. ಕಲ್ಮಷ 

ಕಾರಂಡ -- ನೀರು ಹಕ್ಕ 

ಕುಜನ - ಫೆಟ್ಟಜನೆ 

ನೇಣ _. ಚಿಂತನೆ 

ಗುಹದ ೨. ಗುಹೆ 

| ಗುಹ್ಯ ತ ಮುಚ್ಚೆ ಡಬೇಕಾದ 

ಭಾ ಷು ನಾಶಮಾಡು 

5೮೨೨... 

ಘೂರ್ಮಿಸು--ಗರ್ಜಿಸಕಿ 

ಅಬ್ಬರಿಸು 

| ಚಕ್ರವಾಕ __ ಬಿಸಿಲು ಕಕ್ಕೆ 

ಜೋಹು ಮೋಸದ ವೇಷ 

' ಜರೆ ಎ ಮುಪ್ಪು 

ಇಲ್ಲ ೨ ಮಾತು, ನುಡಿ 
೨ 

ಜವನಿಕೆ - ಫೆಕೈ ಪರದೆ 

ಜಾವುಳ -- ಚಂಚಲಿತೆ, ಚಾಪಲ್ಯ 

ಜಾಹು - ನಡತೆ ತಪ್ಪು 

ಡಗೆ - ಭಯ ಅಂಜಿಕೆ 

'ಡಿಂಡೀರ ೨ ನೊರೆ, ಬುರುಗು 

ಢಗೆ ಎ. ಧಗೆ, ಉರಿ, ಉಷ್ಣತೆ 

ತಟಿ -. ದಂಡೆ 

ತಾಮಾ ತಕ್ಷ ಈ ಕೆಂಗಣ್ಣು 

ತೊಪ್ಪ ಲು  ಸಪು ಎರೆ 

ದುರ್ವಿನೀತ ಹ ದುಷ್ಟ 

ದ್ರೋಣ -- ನೋಚಿಆಕಾರದ ತೊಟ್ಟಿ 

ಜ.01 ಎ ಕಷ್ಟ 

ನಕ್ರ BR ಮೊಸಳೆ. 

ಸಮಮಾಡು — ಹುರಿದುಂಬಿಸು 

ಪ ಸ ವಹಾವ್ರಾತ ಎ. ವಾನರರ. 

ಸಮೂಹ. 

ಪಾರ್ನದ -- ಸೇವಕ 

ಪೂತಿ -- ದುರ್ಗಂಧ 

ಪೇಠ -- ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆ 

ಪಂಕಜ ಎ. ಕಮಲ 



ಡಿಸ. 

ಬದ್ದಿಸು - ಜೋಡಿನು 

ಬೀಕಲು -- ಬಾಡಿದುದು 

ಬುಧ -- ಪಂಡಿತ, ಸಜ್ಜ ನ 

ಬ್ರೇಳು ಹ ಹೊಮಿಸು. 

ಭಾಸ — ಹೊಳಪು, ಕಾಂತಿ 

ಮಜಡ - ದಡ್ಡ ತಿಳಿಗೇಡಿ 

ಮರುಷ ಎ. ಕಠೋರ 

ಮೃತ್ರಿ ಕೆ ಮಣ್ಣು. 

ಮೇಖಲೆ ಸೊಂಟನ ಟ್ಟ ಉಡ್ಯಾಣ 

ಮೇಡು ಎ- ಒನನೇಂದ್ರ ಯ 

ಲಡ್ಡು ~ ಲಾಡು 

ಲಾಗು ಎ- ಚಳಕ, ಕೌಶಲ 

ಲಂಬಿಸು - ಜೋತಾಡ್ಕು ನೇತಾಡು 

ವಾತ ಎ. ಗಾಳಿ 

ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ - ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯ 

 ಸುಂದೆರಕಾಂಡ | 

ಅನೆವರತ -- ಯಾವಾಗಲೂ 

 ಅನಿಲಎ- ಗಾಳಿ 

ಅಭಿಜ್ಞ ಗ ಜಿನ್ನಾ ಗಿ ತಿಳಿದ 

ಉಪ್ಪ ಸು ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೆಗೆ, ಹಾರು 

ತ — ೫1. 

ಅಂಕ ಎ ತೊಡೆ 

ಕಂದಣ - ರಥ 

ಅಂಬರ - ಆಕಾಶ 

ಕವಲು 2. ಬದಲಾವಣೆ 

ಕಾಕು -- ಕಟಿ , 

ಕಾಷ ಎ ಕಬ್ಬಿಗೆ 
® ಟೆ 

ನಿಶ್ರುತ ಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ 

ಸಂಡ ೨. ಗುಂಪು, ಸಮೂಹ 

ಸಿ ಎಷ ಸುಳ್ಳು 

ಸತ್ತಿ ಗೆ ou we ಕ 
ಛತ್ರಿ 

ಸ್ವಪನ ಬಲ ಅಭಿಸೇಕ 

ಸಮಾ ರ್ಜನ -- ಗುಡಿಸುವದು 

ಶುದ್ದಿ ಮಾಡುವದು 

ಸೋನೆ ಜಿನುಗು ಮಳೆ ಜಿನುಗು 

ಸಂಕ್ಣೆ ಶ್ರ ತೊಂದರೆ 

ಸ್ಯ ಂದನ ಹ 

ಸಕ RE ಸಮುದ್ರ ಸ 

ಹೆಳಚು-ಪ ತಿಭಟಸು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು 

ಹಳವಿಸು ಎ. a 

ಹೀಹಾಳಿ ೨ ನಿಂದೆ ತೆಗಳಿಕೆ 

ಹೇವ -. ಹಗೆ, ಮತ್ಸರ 

ಕುಕ್ಸಿ-- ಹೊಟ್ಟೆ 

ಕುಟ್ಮಳ -- ಅರೆಬಿರಿದ ಮೊಗ್ಗೆ 

ಕಿಂಚಿತ ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ 

ಗಬ್ಬ ರಿ - ಅಗೆ ತೋಡು 

ಗಾವಿಲ - ಗ್ರಾಮಸ್ಥ, ಹೆಡ್ಡ 

ಜಾಯೆ - ವ | 

'ತಮಾಲ - ಹೊಂಗೆಮರ 

ತ್ರಳುವಡಿ ಎ ತಡಮಾಡದೆ 

ತಾಮ್ರಾಕ್ಸಿ - ಕೆಂಗಣ್ಣು | 

ತ್ರೀವುಗಾಣಜೆ ಸ ನಿವಾರಿಸಲಾಗದೆ 

ತೊತ್ತು -- ಸೇವಕಿ ದಾಸಿ. 



ಎಡಿ 

ತೆಂಕ -- ದಕ್ಷಿಣ . ಚೆಸನ --. ಕಾರ್ಯ 

ತೊಂಡೆ ಎ- ಆಳು, ಸೇವಕ ಮುದ್ದ ರ ಎಎ ಆಯುಧ 

ದಿಂಡುಗೆಡಹು -. ಬಿದ್ದು ಹೊರಳು ಮೆಜಿಗೆಡಹು ~~ ರಾಶಿ ಹಾಕು 

ನಕ್ರ -- ಮೊಸಳೆ | ರುಜು -- ನೇರ 

ನಗ ~~ ಮರ, ವೃಕ್ಷ, ಸರ್ವತ ವದನ .- ಮೋಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ 

ಸರುಷ ಎ. ಕಕೊರ ' ವಪು-- ದೇಹ, ಶರೀರ 

ಪರಿಭವ .._ ತಿರಸ್ಕಾರ, ಅನಾದರ ಶತೆಯೋಜನ - ನೂರು ಯೋಜನ 

ಪಲ್ಲವ ಎ. ಚಿಗುರು ಸೌಭಗೆ -. ಮಂಗಳಮಯ 

ಸೀಯೂಷ - ಹಾಲು, ಅಮೈ ತ... ಹೆಣುಗಿ- ಹಣುಕು, ಅಡಗರಿ 

ಪೋಸ್ _ ಪ್ರಾಣಿಯ ಖ್ `` ಹಾಹೆ-- ಗೊಂಬೆ, ಪುತ್ಥಳಿ 

ಬರಿಗೂ ಇತ ತ್ಸು ದ್ರ, ಅಲ್ಪ ವಾದ. ಹೊಹೆ ಎ. ಹಸುಳೆ, ಎಳಮಗು 

ಬೂತುಮಾಡು ಎ NTR 

ಸ ಷಾ. 

ಶುದಿ ಸತಿೆ 
ಫೆ 

ಪುಟ ಪದ್ಯ ಸಾಲಂ ಅಶುದ್ಧ 

೯ ೩೧ ೧ ಸಮುಸಂರ 

ಲ್ಲ ೪೨ ೧ ಬೆಳಕೂ 

೫೩, ೧ ಏನ್ನ | 

೫ಷ್ಠಿ 0 ಹೊರೆಯಲ್ಲ | 

೭೧ ೨೯ ೧ ಎಂದ 
೯೫ ೧೨ ೧ ಬರಲಂ ತನ್ನೊ 

೧೩೧ ೨೦ 1 ೧ ಸತಂಗಿ 

೨೦೪ ೪೮ ೧ ಅವ 

೨೧೦ ೧೧ ೧ ಆಜನಂ 

ಪಿಳಳ ೪೫ ೧ ಬಾರದೆಂದಾ 

೨೫೧ 

೨೫೮ 

೨೫೯ 

೨೫೯ 

ಶಂದ 
ಲು 

ಸವಂಸಂಕೆ 

'ಬೆಳಗಂ 

ಏನಂ 

ಹೊರೆಯಿಲ್ಲ 

ಎಂದರಿ 

ಒರಲು ತನ್ನೊ 

ಸುತರಿಗಿ 

ಆವ 

ಆಜನಂ 

ಬಾರನೆಂದಾ 

ಬಾಲೆ 

ಮಾಳ್ಳುದ 

ಎಂದೆನುತ್ತತಿ 

ನೀವೆ 



ಯುತ ನಾರಾಯಂಣ ಕುಪ್ಪಯ್ಯ ಹೆಗಡೆ, ಇವರು ಉತ್ತೈರ 

“ನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೇಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗಡೆ ಗ್ರಾಮದನರು. ಇವರ 
me 

ಗೂ kus 

ಟ್ರ ೧೯೩೩ ರಲ್ಲಿ. ಇವರು ಬಿ. ಎಸ್. ಸಿ. [ಓಿಕರ್ಸ], ಬಿ. ಎಡ್. ಸೆದವಿ 

ನಡೆದು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ue) 

೬೦. ಎ. ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಹಿಂದೀ ಭಾಷೆಯನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ 
ಬ ಸಿಸಿ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು, ಸದ್ಯ ನಿವ ಕ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಈಗ 

ಹೆಗಡೆ ಯಲ್ಲಿ ಇದಾ ಶೆ. ಕನ್ನ ಡದ ಪಾ ತ್ರಚೇನ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ 
ದೆ.ಇಂದು ಇವರ ಹವ್ಯಾಸ ಹೊಸ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ದೊರಕಿದಾಗ ಅವುಗೆಳನ್ನ್ನು 
ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ kh ಪ್ರಕಟಸಚೇಕೆಂಬ ಹುಮ್ಮಸ್ತು, 
ಇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಕೈಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ 

ಗ “ಕನ್ನಡ ಕರಾನಳಿ ಗೆ ಂಥಪ್ರಕಾಶನೆ ಹೆಗಡ wy 
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